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EDITORIAL 
O XIII Congresso da Geografia Portuguesa realizou-se em tempos de incerteza e mudança, 

acentuando o que a resposta científica tem de provisório, a par da necessidade de avaliação das soluções 

propostas pelas estruturas político-administrativas e pelos instrumentos de planeamento, na gestão de 

velhos e novos problemas de incidência territorial. 

A Geografia encontra-se, neste contexto, confrontada com responsabilidade crescente atendendo 

às expectativas que a sociedade tem em relação à ciência e aos instrumentos de gestão e ordenamento 

territorial, perante desafios cada vez mais complexos. Exige-se, de forma mais fundamentada, que a 

ciência assuma um papel inequívoco na produção de conhecimento e que informe e aponte caminhos 

para a resolução desses mesmos desafios, ancorada na perspetiva de que o território é uma condição de 

coerência do modelo de desenvolvimento com a sociedade que o sustenta. 

O tema do XIII Congresso da Geografia Portuguesa pretende justamente reforçar o compromisso 

que a Geografia, enquanto Ciência, estabelece entre o Espaço, a Natureza e a Sociedade, na busca de 

soluções para os problemas e desafios dos tempos que vivemos e que obrigam à construção de 

alternativas sociais e económicas mais justas e ambientalmente sustentáveis. 

Entre 18 e 20 de novembro de 2021 foram apresentados e debatidos, em Coimbra, mais de 200 

resumos, abrangendo temas diversos e relevantes no contexto da Geografia. Esses resumos, 

comunicações e debates deram lugar à submissão de 95 textos, 85 dos quais receberam parecer favorável 

da comissão científica e revisores à sua publicação. Os textos estão organizados em doze eixos temáticos 

– Coesão territorial, desafios societais e agendas de transformação; Ordenamento do território e 

sustentabilidade; SIG, modelação espacial e inteligência territorial; Geomorfologia, recursos naturais e 

paisagem; Riscos, sociedade e ambiente; Clima, alterações ambientais e desenvolvimento; População, 

migrações e desenvolvimento; Território, saúde e desafios em tempos de pandemia e pós-pandemia; 

Cidades, habitação e inclusão social; Turismo, cultura e território; Novas mobilidades para territórios 

em mudança; Pensamento geográfico e ensino da geografia – e conjugam reflexões teóricas, estudos de 

caso, ensaios metodológicos e análises comparadas. Esperamos que goste, que a leitura o cative e que 

sejam mote, inspiração ou suporte ao desenvolvimento de novas investigações, individuais ou coletivas, 

contribuindo para a afirmação da Geografia enquanto ciência e disciplina relevante para o 

conhecimento e socialmente útil. 

 

Os Editores 

Pedro Chamusca  

Adélia Nunes 

António Bento-Gonçalves 
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A coesão, no contexto da União Europeia, dever ser entendida no quadro da diversidade económica, social 

e territorial. Incluída no Tratado de Lisboa (2010), assumiu-se como um novo paradigma de desenvolvimento do 

território europeu. Visa a promoção do desenvolvimento harmonioso dos territórios, valorizando a sua 

diversidade e complementaridade, num duplo sentido: coesão económica e social e dimensão territorial. 

No quadro Europeu, a política de desenvolvimento regional e urbano, ou seja, a política de coesão, tem 

que ser entendida no contexto das mudanças observadas nas regiões, exigindo o envolvimento de diferentes 

disciplinas académicas e formas de pensar, conceber e analisar as dinâmicas de crescimento e os processos de 

desenvolvimento registados. 

Dada a diversidade dos territórios, este eixo temático reúne contribuições centradas no estudo das 

trajetórias e dos processos que explicam a capacidade desigual de resposta aos novos desafios societais e para a 

definição de caminhos que permitam uma adaptação a mudanças cada vez mais rápidas e constantes. 

Além das questões de governança, atores, instrumentos e escalas das políticas de coesão e desenvolvimento 

regional, estimula-se a apresentação de resumos de comunicações que foquem os cinco objetivos da política de 

coesão e desenvolvimento regional europeia para o período 2021-27: Europa mais inteligente (inovação, 

digitalização e transformação económica); Europa mais verde e livre de carbono (transição energética, energias 

renováveis e luta contra as mudanças climáticas); Europa mais conectada (transporte e redes digitais); Europa 

mais social (emprego de qualidade, educação, qualificações, inclusão social e a igualdade de acesso aos serviços 

de interesse geral); Europa mais próxima dos cidadãos (estratégias de desenvolvimento lideradas localmente e 

desenvolvimento urbano sustentável), só por si, potenciadores do surgimento de novas abordagens territoriais e 

novas geografias de atuação. 

Neste âmbito, ganham relevância as abordagens experimentadas pelas Estratégias de Especialização 

Inteligente, que encontram nos territórios e nos seus ativos, espaços privilegiados para a descoberta 

empreendedora.  
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Resumo: Os serviços de interesse geral (SIG) são cruciais para a coesão e convergência, sendo 

importantes nas dinâmicas sociais e económicas dos territórios. No entanto, a sua provisão difere entre 

regiões, originando desigualdades regionais. Neste estudo abordamos o período 2006-2016 – num 

contexto de pré-crise, crise e pós-crise –, identificando as condições que comprometem a provisão de 

SIG. Foi realizada uma análise de componentes principais, utilizando indicadores (Eurostat) que 

reportam a dimensões influenciadoras da provisão de SIG. Foram obtidos os fatores influenciadores da 

oferta de SIG. Os resultados evidenciaram comportamentos regionais bastante diferenciados. Os piores 

resultados surgem nas regiões periféricas/rurais, demonstrando as fragilidades destas e pondo em causa 

a coesão territorial. 

Palavras-chave: Coesão territorial; Disparidades regionais, Serviços de interesse geral; Provisão de 

serviços 

Abstract: Services of general interest (SGI) are crucial for cohesion and convergence and are important 

in the social and economic dynamics of territories. However, its provision differs across regions, giving 

rise to regional inequalities. In this study, we approach the 2006-2016 period – with a pre-crisis, crisis, 

and post-crisis context – identifying the conditions that compromise the provision of SGI. A principal 

component analysis was carried out, using indicators (Eurostat) that report on influencing dimensions 

of SGI provision. The influencing factors for the SGI offer were obtained. The results showed quite 

different regional behaviours. The worst results appear in peripheral/rural regions, demonstrating their 

weaknesses and questioning territorial cohesion. 

Keywords: Territorial cohesion; Regional disparities; Services of general interest; Service provision 

 

1. Introdução 

Os Serviços de Interesse Geral (SIG) são uma parte importante da vida quotidiana, promovem a 

competitividade económica e são fundamentais para a coesão social e territorial, constituindo-se, ainda, 

como um vetor para o desenvolvimento sustentável (Bjørnsen et al., 2015; CEC, 2004). Estes são um fator 

importante para atingir os objetivos de competitividade e coesão da UE, constituindo um elemento 

básico na noção e identidade do modelo europeu de sociedade (CEC, 2003). Ademais, a insuficiência na 

oferta de SIG é uma importante forma de desigualdade territorial, agravando as disparidades regionais 

e a (des)coesão (Malý, 2018; Sá Marques et al., 2020). 

Os SIG estão associados às noções de obrigação pública e acesso universal, e uma vez que não 

existem diretivas ou diretrizes da UE para o seu fornecimento, o ónus da definição das políticas e 

estratégias de prestação recai sobre os Estados-Membros. Assim, cada estrutura organizacional de 

provisão é resultado da interação dos valores sociais, ideologias e políticas de cada Estado, conduzindo 
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à existência de uma ampla gama de definições e práticas por toda a Europa (Humer, 2014; Kolarič et al., 

2019; Littke & Rauhut, 2013; Polacek et al., 2011; Rauhut et al., 2013). 

Em termos de estratégias e estruturas de provisão de SIG, podem ser descritas como o resultado 

da concatenação da política socia com o planeamento territorial (Humer, 2014). Sendo o contexto 

regional de SIG delineado pelos sistemas demográficos e territoriais e a prestação destes é explicada 

pelas dimensões: política, social e económica, sendo todas divergentes no tempo e espaço; originando 

condições específicas diferentes entre as várias estruturas de oferta (Bjørnsen et al., 2015). 

A estrutura de ocupação do território constitui um fator para a oferta, uma tipologia concentrada 

conduz a um melhor acesso aos serviços, portanto, existe uma dicotomia entre áreas urbanas e as mais 

periféricas ou rurais, na qual as últimas apresenta piores níveis de SIG (Binder & Matern, 2020; 

Constantin et al., 2019; OECD, 2016; Vitale Brovarone & Cotella, 2020; Wiśniewski et al., 2021). Também 

a demografia desempenha um papel importante na oferta de SIG, já que diferentes estruturas 

populacionais mostram diferentes necessidades de SIG (Gruber et al., 2015). Estes serviços revelam 

melhores níveis de provisão em áreas com mais população ou em crescendo, contrastando com as em 

declínio (Wiśniewski et al., 2021). Os SIG são ainda afetados por contextos socioeconómicos, as 

características socioeconómicas regionais são um fator de grande impacto na oferta de SIG, podendo a 

existência de provisão ser considerada como uma consequência destas (Humer & Palma, 2013). 

Ademais, as administrações locais desempenham um papel fundamental no combate aos 

problemas relacionados com os SIG. Contudo, a dependência das políticas e estratégias nacionais, por 

vezes, dificulta uma resposta à medida dos problemas (Kolarič et al., 2019; Sá Marques et al., 2020). 

Este trabalho desenvolve-se no quadro da oferta de SIG e das disparidades regionais no território 

europeu, com o objetivo de apontar os principais fatores para a oferta de SIG e hierarquizá-los de acordo 

com a sua preponderância. 

 

2. Métodos 

Para a realização deste estudo foram utilizados indicadores estatísticos à escala das NUTS 2, tendo 

sido utilizadas as seguintes bases de dados online: Eurostat, Espon Database Portal e CE. Os indicadores 

refletem as dimensões que interferem na oferta de SIG, reportando ao campo da demografia, economia, 

política, sociedade e ambiente (Marques da Costa et al., 2013; Rauhut et al., 2013), sendo os seguintes: 

PIB regional em PPC por habitante; população em risco de pobreza e exclusão social; percentagem da 

população entre os 25 e 64 anos com o Ensino Superior; índice de dependência total; densidade 

populacional; percentagem de população a viver em cidades com mais de 500.000 habitantes; médicos 

por 100.000 habitantes; enfermeiros por 100.000 habitantes; taxa de mortalidade de crianças com menos 

de 5 anos; camas de cuidados continuados em unidades de enfermaria ou residenciais por 100.000 

habitantes; percentagem da população com 17 anos inscrita em algum nível de ensino; índice de 

autonomia local; índice de eficiência de rede. 

Com estes indicadores foi realizada uma Análise de Componentes Principais (ACP), tendo-se 

optado pela rotação Varimax, pois maximiza a soma das variâncias e traz valores extremos para os 

loadings, ou seja, facilita a existência de matrizes de estrutura simples. Assim, o lote original de 

indicadores foi reduzido a um conjunto de variáveis (as componentes ou fatores) não correlacionadas e 

que maximizam a variância do conjunto de dados original. A extração das componentes foi feita com 

base no seu eigenvalue, todos os fatores com valor superior a 1 foram extraídos. De seguida, estes fatores 

e os seus valores regionais foram mapeados e analisados. 

 

3. Resultados e discussão 

Foram obtidas quatro componentes com a ACP. As duas primeiras, apesar de não mostrarem 

exatamente a mesma capacidade explicativa da variância, de uma forma geral, mantêm a constituição 

de ano para ano. Já as duas últimas alteram-se de 2006 para 2012 e mantêm-se de 2012 para 2016. A 

Tabela 1 mostra os scores obtidos para o último ano de análise. 

A primeira componente, Condições Socioeconómicas, que em 2016 explica 26.5% da variância total 
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da amostra, está relacionada com os indicadores relativos à saúde e características da população. A 

existência de serviços é tida como uma base para uma melhor oferta de SIG, além disso, uma população 

com melhores condições financeiras, mais jovem e mais instruída está desde logo ligada a uma maior 

procura efetiva e capacidade de obtenção.  

A segunda componente, Urbanização, que em 2016 explica 18% da variância total da amostra, 

relaciona-se com a tipologia de ocupação do território, estando relacionada com uma população com 

um estatuto socioeconómico mais elevado. Sabendo-se que uma ocupação mais compacta e uma 

economia mais forte estão conectadas a uma maior oferta de SIG. 

A terceira componente, em 2006, é dominada pela capacidade das administrações locais em 

responder às necessidades das populações, potenciando a oferta de SIG. Já em 2012 e 2016, está ligada 

a uma forte oferta de serviços sociais, serviços mais próximos do Estado Social, explicando 10.2% da 

variância total da amostra em 2016. 

A quarta componente, em 2006, é composta pela oferta de serviços sociais e a existência de 

acessibilidades e potencialização das mesmas, enquanto em 2012 e 2016, é a conjunção da capacidade 

das administrações locais e das acessibilidades, explicando 9.8% da variância total da amostra em 2016. 

No fundo, as componentes modificam-se ligeiramente e invertem a sua posição hierárquica de 2006 

para 2012/2016. 

Desta análise podemos compreender, e reiterar, a preponderância que é dada à dimensão 

socioeconómica e à dimensão territorial. É percetível que estes fatores são fundamentais no que à 

provisão de SIG diz respeito. Na realidade, cada um destes, sozinho, tem uma preponderância 

semelhante, ou até superior, àquela denotada pela junção dos demais fatores. 

 
Tabela 1. Componentes com eigenvalue>1 e scores obtidos, 2016. 

  

  

Condições 

Socioeconómicas 
Urbanização 

Serviços 

Sociais 

Administração 

Local 

PIB regional per capita em PPC em 

euros 
0.408 0.684 0.187 -0.068 

População em risco de pobreza ou 

exclusão social em percentagem 
-0.748 -0.038 -0.154 0.216 

Indivíduos com o Ensino Superior 

completo, na população entre os 25 e 

os 64 anos 

0.490 0.517 0.251 0.453 

Índice de dependência total 0.381 -0.550 0.201 0.247 

Densidade populacional 0.079 0.879 -0.044 0.145 

Percentagem da população regional 

a habitar em cidades com mais de 

500.000hab. 

-0.042 0.832 0.217 0.010 

Médicos por 100.000hab. -0.319 0.183 0.718 -0.140 

Enfermeiros por 100.000hab. 0.779 0.116 0.035 -0.015 

Taxa de mortalidade de crianças com 

5 anos ou menos 
-0.436 -0.006 -0.649 0.086 

Camas de cuidados continuados em 

instituições de cuidados de saúde e 

residenciais por 100.000hab. 

0.797 -0.020 0.029 -0.153 

População com 17 anos inscrita em 

programas de educação, em 

proporção de toda a população com 

17 anos 

0.247 0.060 0.599 0.160 

Índice de autonomia local 0.154 -0.136 0.233 -0.833 

Eficiência da rede -0.265 -0.141 0.231 0.509 
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 Os fatores demonstram comportamentos díspares nas diferentes regiões NUTS 2, isto era algo 

que já se esperava, tendo em conta a multitude de características e realidades presentes na Europa, que 

atestam a tão particular heterogeneidade regional europeia. Não obstante, e como é percetível pela 

análise da Figura 1 e seus painéis, há algo para além das meras dissimilitudes regionais. De facto, 

observa-se uma influência dos contextos nacionais nos resultados regionais, estando isto bem patente 

em 3 das componentes. 

Olhando para o fator Condições Socioeconómicas, vemos que, apesar de existir uma variação 

regional – e outliers bem destacados, devido a características económicas regionais muito específicas –, 

existe um balizar dos resultados por Estado e, se quisermos ir mais longe, por Regime de Estado Social. 

Nesta componente, um pior resultado numa das regiões menos desenvolvidas ou com mais situações 

problemáticas de um Estado mais rico, pode equivaler a um resultado bom/aceitável num outro Estado. 

Por seu lado, o fator da urbanização reflete apenas a importância da ocupação do território. Aqui 

sobressaem, por exemplo, as regiões NUTS 2 que são compostas por grandes áreas metropolitanas. 

O caso da componente Serviços Sociais, não só apresenta uma dissemelhança entre Estados e, tal 

como no caso da primeira componente, Regimes de Estado Social, como mostra que a vertente territorial 

também se transporta para este fator. Os Estados mais ricos e com um Estado Social mais desenvolvido, 

na generalidade, conseguem ter resultados não tão maus nas regiões periféricas/rurais, colmatando esta 

condição territorial mais negativa, o que contrasta com os mais pobres, onde o fosso urbano/rural é mais 

pronunciado. Ademais, independentemente do contexto, as áreas urbanas acabam por sobressair com 

melhores resultados, ou seja, com maior oferta. 

Por fim, a componente das Administrações Locais apresenta pouca variação regional. Este fator 

não se relaciona tanto com a região, está ligado ao modelo e estrutura político-administrativo presente 

a nível nacional. Além disso, a parte relacionada com as acessibilidades (nomeadamente, os grandes 

projetos e implementações de estratégias) é, também, mais influenciada pelas políticas e programas 

nacionais. 

 
     a)                                          b) 

 
                          c)                                           d) 
Figura 1. Componentes extraídas no ano de 2016. (a) Condições Socioeconómicas; (b) Urbanização; (c) Serviços Sociais; (d) 

Administração Local. 
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4. Conclusões 

Neste estudo foram definidos quatro fatores que influenciam fortemente os SIG. Os dois fatores 

mais relevantes e com maior peso são as (1) Condições Socioeconómicas e a (2) Urbanização. Os 

comportamentos das regiões NUTS 2 mostraram fortes dissemelhanças devido à heterogeneidade 

regional. Todavia, foi ainda notado um considerável impacto dos contextos nacionais nas disparidades 

regionais, influenciando estes resultados e, em alguns casos, diminuindo o impacto de determinadas 

características regionais. 
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Resumo: O estudo objetivou fornecer um panorama das inovações verdes (ecoinovações) na indústria 

portuguesa. Para tanto, aplicamos a técnica de cluster heatmap, que permitiu analisar os drivers e 

impactos das ecoinovações a partir de um recorte setorial. Os resultados indicaram que as estratégias 

de economia de custos e de valorização da reputação, junto as regulamentações ambientais são os 

principais indutores de ecoinovação na indústria portuguesa. Entre os benefícios da ecoinovação 

(empresas e consumidores) se destaca a reciclagem, uma prática associada ao uso de tecnologias mais 

difundidas e menos complexas.  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Ecoinovações; Indústria; Portugal 

Abstract: The study aimed to provide an overview of green innovations (eco-innovations) in the 

Portuguese industry. For in such way, we applied the cluster heatmap technique, which allowed us to 

analyse the different drivers and impacts of eco-innovations from a sectorial design. The results 

indicated that cost saving and reputation improvement strategies, and environmental regulations are 

the main drivers of eco-innovation in Portuguese industry. Among the benefits of eco-innovation 

(companies and consumers) recycling stands out, a practice associated with the use of more widespread 

and less complex technologies.      

Keywords: Sustainability; Eco-innovations; Industry; Portugal 

 

1. Introdução 

É necessário urgentemente estabelecer um novo padrão de produção e consumo que seja 

sustentável ambientalmente. Os investimentos direcionados às energias renováveis, biotecnologias, 

produtos e processos mais eficientes, técnica e ecologicamente, são fundamentais para o novo modelo 

tecnológico verde (Mazzucato et al., 2015; Schot & Kanger, 2018). Diante disso, há grandes expectativas 

quanto ao potencial das inovações verdes (ecoinovações), ou seja, inovações – de produto, processo, 

serviço ou de gestão e método de negócio – capazes de reduzir o risco ambiental, a poluição ou outro 

impacto negativo do uso de recursos (Kemp & Pearson, 2007).  

Na prática, uma empresa pode tornar-se ecoinovadora quando desenvolve ou aplica uma 

tecnologia mais sustentável e eficiente no uso dos insumos, diminuindo o impacto da produção e do 

consumo sobre os ecossistemas naturais. Outros exemplos são o uso compartilhado de produtos e a 

criação de sistemas de inovação ambiental (Kemp & Pearson, 2007). 

Em linhas gerais, os efeitos das ecoinovações estão relacionados à noção de desempenho 

produtivo-ambiental, como o melhor aproveitamento, a redução ou a substituição de insumos (energia, 

matérias-primas, água), a diminuição nos níveis de emissão de poluentes e a adoção de práticas de 

reciclagem. Já os indutores – elementos que incentivam as ecoinovações – estão associados a três 

dimensões: supply-side (fatores de natureza technology push e economia de custos), demand-side (fatores 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
19 

 

de natureza market-pull) e arranjo político-institucional ambiental (fatores de natureza regulatory 

pull/push de proteção ambiental) (Horbach et al. 2012; Triguero et al. 2013). 

Nesse contexto, uma questão importante que se coloca é como através das ecoinovações os setores 

econômicos, em especial as atividades industriais, têm respondido à transição para um modelo de 

desenvolvimento mais sustentável. Para aclarar essa questão, o estudo analisou os indutores e os 

impactos da ecoinovação nas empresas industriais portuguesas. A base de dados utilizada foi o 

Community Innovation Survey (CIS) (Eurostat, 2021). Ademais, por meio da aplicação da metodologia de 

cluster heatmap foi possível compor um interessante retrato setorial das ecoinovações. Conforme será 

destacado, as empresas industriais portuguesas que ecoinovam são guiadas, sobretudo, pelas 

estratégias de economia de custos e de valorização da reputação, e pelas regulamentações ambientais 

existentes. Já os impactos observados estão principalmente vinculados à prática de reciclagem. Face aos 

resultados, o estudo também aponta algumas potencialidades para ampliar o desenvolvimento e a 

difusão das ecoinovações em Portugal. 

O artigo se encontra divido em três seções além dessa introdução. A segunda seção detalha os 

aspetos relacionados à base de dados e ao método empregado. A terceira expõe os resultados do estudo. 

Finalmente, a quarta discute os resultados, enfatizando as potencialidades das ecoinovações para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

2. Métodos 

Uma parte significativa dos estudos quantitativos sobre inovação utilizam informações de surveys 

como o Community Innovation Survey (Base Eurostat). A inclusão de questionamentos relacionados às 

ecoinovações foi explorada em três edições do CIS: 2008 e 2014 (pontuando os indutores e os benefícios 

ambientais das ecoinovações), e 2016 (explorando o efeito das regulamentações ambientais na 

inovação). Para analisar os drivers e os impactos das ecoinovações indústria portuguesas foi selecionado 

o CIS-2014. 

O método de análise das informações foi estruturado em duas etapas: coleta e tratamento de dados, 

e elaboração dos clusters heatmaps. A primeira etapa consistiu na seleção de questões específicas de 

ecoinovação. No CIS-2014 há duas questões: se houve a introdução de inovação com benefício ambiental 

(tanto para a empresa como para o consumidor final) e qual a importância dos indutores na decisão de 

ecoinovar (alta, média, baixa ou não relevante). Assim, foram consideradas exclusivamente as empresas 

industriais que responderam “sim” à primeira questão e relevância “alta” à segunda. Para compor o 

quadro setorial foram consideradas 2 seções (indústria extrativa e indústria transformadora) e 21 

divisões NACE. 

A segunda etapa – elaboração de clusters heatmaps – foi subdivida em três fases: confeção da matriz 

de dados, definição de similaridade, e determinação de dendrograma (Storme et al. 2019; Sperotto & 

Tartaruga, 2021). Primeiramente, foram compostas três matrizes de dados padronizados em escores “z” 

(número de desvios padrão): matriz drivers (9 drivers e 23 atividades setoriais), matriz impacto empresa 

(6 impactos e 23 atividades setoriais), e matriz impacto consumidor (4 impactos e 23 atividades 

setoriais). Posteriormente, foi definido o tipo de similaridade entre as observações de cada célula (linha 

e coluna). E, finalmente, foram determinadas a seriação dos dados nas linhas e colunas, bem como os 

dendrogramas, ambos elaborados a partir de um algoritmo. A ferramenta estatística utilizada foi o 

pacote heatmaply, da linguagem R, desenvolvido por Galili et al. (2018). 

 

3. Resultados 

A apresentação dos resultados da análise está divida em dois blocos: drivers e impactos das 

ecoinovações. Cada um dos heatmaps (Figuras 1, 2 e 3) exibem dois clusters: um indicado pelo 

dendrograma de coluna (eixo horizontal) que reúne as variáveis investigadas de ecoinovação (drivers 

ou impactos) segundo a sua frequência nas atividades industriais; enquanto o outro, dendrograma de 

linha (eixo vertical), agrupa as atividades com distribuição semelhante de drivers ou de impactos. Assim, 

nos três heatmaps a cor (vermelho, verde e azul) mais intensa indica a maior influência da variável 
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analisada. 

Para examinar os drivers de ecoinovação foram considerados os seguintes indutores: (a) supply-side: 

apoios e subvenções do governo (AGOV), e altos custos de energia, água e matérias-primas (ELVC); (b) 

demand-side: ações voluntárias ou códigos de boas práticas (AVOL), demanda de mercado (DMER) e 

reputação (REPT); e (c) arranjo político-institucional ambiental: regulamentações ambientais existentes 

(NAE) e futuras (NAF), impostos, encargos ou taxas ambientais existentes (IMTX), e requisitos em 

contratos públicos (RQCP). 

Conforme a Figura 1, a decisão de ecoinovar das empresas industriais portuguesas foi determinada 

especialmente por três drivers: ELVC, REPT e NAE. Em especial, a NAE é destacada na literatura como 

sendo um dos drivers de maior relevância (Horbach et al. 2012). Em uma posição intermediária 

estiveram os indutores de AVOL, IMTX e NAF. Cabe destacar que a NAE, junto ao IMTX e a NAF são 

instrumentos de regulação ambiental. Os restantes – DMER, AGOV e RQCP – foram estimuladores 

menos frequentes para levar a cabo a estratégia de ecoinovar.  

O exame dos drivers segundo setor (dendrograma de linha) possibilitou identificar grupos de 

atividades com tendências semelhantes de indução ecoinovação. À primeira vista, as atividades 

industriais foram dividas em três ramificações principais. Isoladamente, a indústria do vestuário foi 

motivada especialmente pelas estratégias de redução de custos. As demais ramificações agregaram mais 

atividades e, apesar da heterogeneidade estar presente, em alguns subgrupos foi possível identificar 

alguma conexão setorial. Esse foi o caso das atividades de fabricação de veículos automóveis e 

congêneres, de outros equipamentos de transportes e de metalurgia de base. Outro foi o da indústria da 

madeira, cortiça e afins, e da de pasta, papel e artigos. 

    

 
Figura 1. Drivers de ecoinovação, por atividade industrial, Portugal, 2014. 

 

Os impactos das ecoinovações foram separados em duas categorias: empresas e consumidores 

finais. Nas empresas, os benefícios avaliados foram: redução do consumo de materiais ou de água por 

unidade de produto (RCONe); reciclagem de resíduos, águas residuais ou materiais para a venda ou 

reutilização (RECLe); redução da poluição no solo, água, ar ou ruídos (RPOLe); redução de energia ou 

da pegada de CO2; (RCO2e); substituição de energia fóssil por fontes de energia renovável (SBSEe); e 

substituição de materiais por outros menos contaminantes ou perigosos (SBSMe). Para os consumidores 

os efeitos elencados foram: reciclagem facilitada do produto (RECLc); redução da poluição no solo, 

água, ar ou ruídos (RPOLc); redução de energia ou da pegada de CO2; (RCO2c); e ampliação da vida útil 

do produto, através de bens mais duráveis (VUTILc). 

A Figura 2 revela um quadro bem interessante sobre os benefícios das ecoinovações nas empresas. 

As empresas industriais portuguesas perceberam os impactos positivos das ecoinovações 

maioritariamente através das práticas de reciclagem (RECLe), algo destacado em todas as atividades 
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industriais. Em contraposição, a substituição de energia fóssil por fontes de energia renovável (SBSMe) 

foi muito pouco observada. Os demais impactos – reduções do consumo de materiais (incluindo água e 

energia) e da contaminação, e a substituição de materiais – estiveram mais ou menos presentes em todos 

os setores. Os impactos nas empresas mediante o recorte setorial resultaram em subgrupos bem 

distintos, para os quais foi mais difícil identificar elos ou conexões produtivas. A exceção foram os 

subgrupos de fabricação de: petróleo, químicos, farmacêuticos e plásticos, e de artigos de borracha e 

materiais plásticos; e têxteis e de produtos químicos e de fibras sintéticas. 

 

 

Figura 2. Impactos de ecoinovações para as empresas, por atividade industrial, Portugal, 2014. 

 
Figura 3. Impactos de ecoinovações para os consumidores, por atividade industrial, Portugal, 2014. 

 

Semelhante ao verificado nas empresas, para os consumidores (Figura 3) o impacto das 

ecoinovações mais recorrente foi a reciclagem facilitada do produto (RECLc). Entretanto, diferente do 

caso das empresas, esse benefício não foi observado com intensidade semelhante em todas as atividades 

industriais. O segundo grupo de impactos mais frequente foi formado pelo restante dos benefícios – 

VUTILc, RPOLc e RCO2c. Nesse subconjunto o destaque é o aumento da vida útil do produto. A respeito 

da disposição setorial, semelhante ao constatado nas empresas, para a maioria dos subgrupos de 

atividades não foi possível identificar elos ou conexões produtivas mais claras. Entre as exceções está a 
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indicação no mesmo subgrupo da fabricação de petróleo, químicos, farmacêuticos e plásticos, e de 

artigos de borracha e materiais plásticos. 

 

4. Discussão e Conclusões 

Incentivar modelos tecnológicos mais verdes é um elemento-chave para o desenvolvimento 

sustentável. Porém, para que os objetivos de descarbonização e de emissão zero de CO2 sejam 

alcançados, muitos países, especialmente os mais periféricos como Portugal, terão que superar seus 

limites tecnológicos. Apesar dos desafios, no âmbito da União Europeia, Portugal conta com o aporte 

de políticas direcionadas à transição sustentável. A Estratégia de Especialização Inteligente, por 

exemplo, destaca que as ecoinovações estimulam à economia e fortalecem a competitividade das regiões 

no mercado internacional (EC, 2012). Mais recentemente, no escopo do Horizonte Europa e do European 

Green Deal, há um direcionamento claro para promover as inovações verdes, em especial, na nova 

estratégia industrial que ambiciona uma indústria verde, circular e digital.       

Nesse sentido, o panorama revelado pelo estudo foi muito interessante e indica alguns caminhos 

para avançar no estímulo das ecoinovações. O primeiro ponto a ser destacado é o fato do impacto das 

ecoinovações se concentrarem nas práticas de reciclagem. O predomínio desse benefício sugere que as 

empresas industriais portuguesas estão sujeitas há constrangimentos no acesso a tecnologias mais 

complexas, especialmente aquelas que possibilitam a substituição de energia fóssil por energia 

renovável. Como destacado em alguns estudos, a predominância das práticas de reciclagem está 

associada ao uso de tecnologias mais difundidas e menos complexas, algo observado em países menos 

desenvolvidos (Horbach, 2016).  

Outro ponto que merece atenção é a baixa frequência dos drivers associados aos apoios públicos, 

nomeadamente, os subsídios do governo à ecoinovação e a necessidade de cumprir requisitos em 

contratos públicos. Ambos são importantes instrumentos das políticas de inovação, sendo também 

dispositivos indispensáveis para as políticas industrial e ambiental. Por sinal, se faz cada vez mais 

necessária a sinergia entre esses três domínios: inovação–indústria–meio ambiente. De acordo com o 

último relatório do Eco-innovation Observatory (2021), embora Portugal tenha um bom desempenho 

no desenvolvimento das ecoinovações, há lacunas nos insumos para ecoinovar, dentre os quais está a 

carência de apoios públicos. 

Finalmente, sobre o recorte setorial é válido tecer um comentário. Embora alguns elementos 

permaneçam opacos – pois as atividades são diferenciadas, inclusive dentro da mesma divisão 

económica –, o panorama exposto serve de estágio inicial para investigar grupos particulares de setores. 

Por exemplo, setores de alto potencial poluidor ou pertencentes a determinadas cadeias produtivas. 

Portanto, conhecer o perfil setorial dos drivers e dos impactos das ecoinovações é um exercício 

importante para identificar as potencialidades e/ou as debilidades de cada atividade, algo valioso para 

orientar as políticas de desenvolvimento sustentável. 
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Resumo: No Alto Tormes (Ávila, Espanha), o declínio do sistema econômico rural tradicional –segunda 

metade do século XX– originou uma profunda crise demográfica. A análise e representação cartográfica 

(1950-2010) das fontes primárias sobre a dinâmica do uso do solo e população mostra que a crise de 

despovoamento persiste em grave envelhecimento e esgotamento demográfico. Por isso, é urgente a 

implementação de um estudo multidisciplinar, participativo e ìntegralmente sustentável do 

planejamento e do desenvolvimento sócio-territorial que, harmoniosamente, canalize os usos seculares 

e os novos usos do solo. Para tal, é incontornável a intervenção de uma ciência moderna, holística, 

integradora e aplicada como a Geografia. 

Palavras-chave: Zonas de montanha; sistema económico tradicional rural; despovoamento rural; 

Geografía, sustentabilidade integral 

Abstract: In the Alto Tormes (Ávila, Spain), the decline of the traditional rural economic system –second 

half of the 20th century– originated a profound demographic crisis. The analysis and cartographic 

representation (1950-2010) of primary sources on the dynamics of land use and population shows that 

the depopulation crisis persists in a serious ageing and demographic depletion. Consequently, it is 

urgent to implement a multidisciplinary, participatory and integral sustainable study of planning and 

socio-territorial development, which, harmoniously, channels secular and new land uses. To this end, 

the intervention of a modern, holistic, integrative and applied science such as Geography is 

unavoidable. 

Keywords: Mountain areas; traditional rural economic system; rural depopulation; Geography; integral 

sustainability 

 

1. Introdução 

Com base na análise geográfica e na representação cartográfica de fontes primárias para o 

conhecimento relacional da dinâmica dos usos do solo e da evolução da população, este trabalho de 

investigação evidenciou que as zonas montanhosas espanholas, eminentemente agrárias e em declínio 

económico, no caso da sub-bacia hidrográfica de Alto Tormes (Ávila, Espanha), após a crise definitiva 

dos sistemas econômicos rurais tradicionais na segunda metade do século XX, eles não escapam do 

corrente geral. A crise do despovoamento, apesar da aplicação de diferentes políticas de 

desenvolvimento rural, continua a transformar-se numa crise de grave envelhecimento e esgotamento 

demográfico estrutural que compromete gravemente a futura vitalidade da sustentabilidade integral 

(ecológica, económica e social) nesta área da vertente noroeste da Serra de Gredos, como acontece na 
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grande maioria da Espanha rural. 

Portanto, um dos desafios sócio-científicos incontornáveis desta segunda década do século XXI é 

implementar, numa perspectiva multidisciplinar, um amplo estudo do planejamento territorial para a 

elaboração de um plano de desenvolvimento sócio-territorial participativo e integralmente sustentável 

(sócio-ecológica, sócio-econômica e/ou sócio-cultural), que canaliza harmoniosamente novos usos do 

solo sem destruir os recursos naturais e eco-culturais tradicionais. Tudo isso, com o objetivo de 

reconstruir as estruturas econômicas e, consequentemente, um equilíbrio geo-demográfico e sócio-

demográfico. 

Consequentemente, este estudo geográfico científico oferece informação demográfica científica que 

facilita novos instrumentos de ação e indicadores sócio-territoriais, tanto para os cidadãos como para as 

diferentes instâncias político-administrativas, para contribuir para a tomada de decisões sóci-políticas 

a partir de um maior conhecimento das áreas de intervenção. 

 

2. Métodos 

Para a delimitação espacial da área geográfica objeto desta pesquisa, considerou-se analisar o 

território compreendido pela sub-bacia hidrográfica do Alto Tormes, onde atualmente estão integrados 

34 municípios (1.118 km2), a grande maioria dos quais possui o municipio de El Barco de Ávila como 

sede de concelho funcional tradicional. 

Dentro do espaço regional configurado pelos altos vales de Tormes ou Alto Tormes de Ávila, com 

exceção do vale da Corneja, que tem sua capital histórica na cidade de Piedrahita, os demais têm seu 

centro regional em El Barco de Ávila, um “núcleo de expansão que se consolida desde os primeiros 

documentos medievais até os dias atuais, sustentada menos por uma economia ou demografia próspera 

do que por uma situação e localização da capital” (Barrientos Alfageme, 1978:15). 

El Barco de Ávila está situado no lugar onde todas as águas do tormes alto se encontram, e o 

território regional a que dá o seu nome está articulado em torno da bacia da cabeceira deste rio. Como 

assinala Barrientos Alfageme (1978), “se a Serra de Gredos marca a essência da zona, o rio Tormes é a 

verdadeira espinha dorsal e articulador de toda a região, pois põe em contacto todo o território” 

(Barrientos Alfageme, 1978:13). 

Vários afluentes deságuam no Tormes que constituem vales secundários importantes: o Aravalle, 

os Becedillas, os Caballeruelos, os gargantas de Caballeros e La Nava ou a Corneja. Por sua vez, no 

cruzamento de El Barco de Ávila, as serras também convergem. Este fato natural tem “profundas 

repercussões na articulação da paisagem humana e pode ser uma referência importante no 

planejamento do norte de Gredos” (Martínez de Pisón, 1990:24). 

Entretanto, para analisar a dinâmica do uso da terra e atividades agrossilvopastoris durante o 

período de estudo 1950-2010, estas fontes foram utilizadas basicamente: Censos Agrários entre 1962 e 

2009, Mapas de Abastecimento e Transporte de 1949 e Revisão Estatística da Província de Ávila em 

1955. Por sua vez, a análise da evolução demográfica baseou-se em fontes primárias para o 

conhecimento da população, como o Nomenclator da População, o Censo Geral da População 

Espanhola (1900-2011) e o Cadastro Municipal de Habitantes. 

 

3. Resultados e discussão 

A implementação da abordagem metodológica delineada na secção anterior mostra a evolução da 

população do território do Alto Tormes, situado na encosta noroeste da Serra de Gredos, durante o 

século XX, como é o caso de praticamente todas as zonas rurais, registra duas etapas claramente 

diferenciadas: a primeira, até 1950, vem aumentando progressivamente. E, a segunda, desde 1950, 

apresenta uma clara tendência regressiva. 

Entre 1900 e 1950, a população dos altos vales do Tormes aumentou em torno de 13,23%, uma vez 

que os municípios da região de altotormesina participam da decolagem demográfica rural e da forte 

taxa geral de natalidade (acima de 30%), superando as taxas de mortalidade que ainda dispararia com 

catástrofes como a cólera de 1885 ou a gripe de 1917-1918, atingida em 1950, com 32.216 habitantes, seu 
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teto histórico populacional (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Evolução da população total de derecho na região de El Barco e seu ambiente geográfico de referência (1900-

2011). 

  ANO 

ESPAÇO 
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 1996 2001 2011 

El Barco de 

Ávila 

1.894 2.014 1.855 1.862 2.113 2.295 2.349 2.563 2.381 2.515 2.564 2.606 2.425 

401 (21,17%) 229 (5,66%) 

Comarca de 

El Barco 

28.451 28.162 29.125 29.058 30.095 32.216 29.642 22.465 14.673 11.557 10.438 9.905 8.964 

3.765 (13,23%) -23.252 (-72,17%) 

Vale do 

Corneja 

14.382 13.639 12.892 13.110 14.187 14.447 12.661 9.767 7.035 5.596 5.4.43 5.041 4.596 

65 (0,6%) -9.851 (-68,5%) 

Vale do 

Tiétar 

34.015 37.098 38.087 41.282 43.943 47.219 44.965 37.997 34.394 33.224 34.066 32.778 33.060 

13.204 (38,8%) -14.159 (-29,9%) 

Província 

de Ávila 

200.457 208.796 209.360 221.386 234.671 251.030 238.372 203.798 178.997 173.021 169.342 164.991 166.108 

50.673 (25,2%) -84.922 (-33,8%) 

Cidade de 

Ávila 

11.885 12.060 13.704 15.223 20.261 22.577 26.807 30.983 41.735 49.868 47.187 47.843 52.417 

10.692 (89,9%) 29.280 (132,1%) 
Fonte: Elaboração própria com base nos Censos Populacionais (1900-2011) e no Cadastro Municipal de Habitantes de 1996. 

 

No entanto, o precário sistema econômico e os meios e modos de vida, eminentemente 

agrossilvipastoris, sobre os quais se sustentou durante séculos a tradicional economia rural de 

montanha serrana, desmoronarão gradativamente a partir de meados do século XX. Este declínio causa 

emigração maciça ou êxodo rural, especialmente das camadas mais jovens. O contingente populacional 

total da direita do Alto Tormes será reduzido em 72% entre 1950 e 2010 (Figura 1). 

 

Figura 1. (a) População total de derecho nos municípios de Alto Tormes em 1950; (b) População total de derecho nos 
municípios de Alto Tormes em 2010. Fonte: Elaboração própria. 

 

Nos vales do Alto Tormes, a crise da pecuária extensiva, chave histórica da economia serrana, deve-

se, em grande medida, a questões comerciais, pelas quais a maioria dos camponeses acaba abandonando 

suas fazendas por falta insustentável de rentabilidades. Assim, verificou-se que da população 

pecuária como um todo, medido em cabeças de gado, na região de El Barco teve uma regressão 

profunda, em torno de 60%, entre 1949 e 1999. 

Em conjunto, desde a segunda metade do século XIX, a zona de Gredos continua a ser um espaço 

intersticial das grandes estradas ou linhas ferroviárias que, tendo Madrid como centro, constituem a 

espinha dorsal do Estado espanhol. Assim, a conjunção de todos esses fatores acarretará problemas de 

superpopulação, apresentando, mais uma vez, “um equilíbrio precário entre população e recursos que 

antecede uma situação de forte emigração” (Troitiño Vinuesa, 1990:94). 
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Consequentemente, na região de El Barco, a partir de 1950 (Tabela 1), de forma súbita e acelerada, 

o tipo de corrente interna predominante foi o êxodo rural, liderado por jovens, mas também por famílias 

com filhos (Figura 2), que saem do campo e se dirigem às grandes cidades (Madrid, Barcelona, País 

Vasco e as costas, principalmente) em busca de empregos na indústria e nos serviços. Este processo tem 

sido denominado êxodo rural. 

Porém, o mais pernicioso deste fenômeno migratório é o seu caráter seletivo, uma vez que arrasta, 

principalmente, os grupos populacionais mais jovens, aqueles com maior capacidade produtiva e 

reprodutiva, prejudicando gravemente a dinâmica natural ou vegetativa de sua população local. 

Portanto, as montanhas espanholas não são apenas despovoadas, mas também envelhecem e qualquer 

possibilidade de reposição geracional é reduzida (Figura 2). 

Esta transferência massiva de população das áreas rurais para os centros urbanos espanhóis e no 

exterior também "perturba definitivamente a distribuição da população espanhola e as estruturas 

demográficas dos locais de partida e chegada" (García-Coll, 2000:148). É o que tem acontecido nos 

concelhos de Alto Tormes, que se aproximam de um despovoamento total, que já parece irreversível, 

com excepção da sede de concelho, El Barco de Ávila, pelo seu carácter de centro funcional, e, também, 

algumas localidades com maior incidência sócio-econômica das atividades turísticas. 

 

Figura 2. (a) Estrutura demográfica da cidade de El Barco de Ávila e seus terrenos em 1965. (b) Estrutura demográfica da 
cidade de El Barco de Ávila e seus terrenos em 2010. Fonte: Elaboração própria. 

 

No entanto, o êxodo rural não é apenas um problema demográfico, mas também tem inúmeras 

implicações sócio-ecológicas, sócio-econômicas ou sócio-culturais. Nesse sentido, há um aspecto 

intimamente relacionado ao processo de despovoamento, envelhecimento e desertificação geo-

demográfica rural, que até agora não tem recebido toda a importância que merece. Trata das implicações 

sócio-ambientais do fenômeno da emigração rural. A baixa população e o alto envelhecimento da 

maioria dos municípios tornam o déficit população-território muito acentuado (invasão massiva do 

matos, do vegetação rasteira ou do matagal, devido ao abandono dos usos agrossilvopastoris 

tradicionais e espécies de gado em regime extensivo como bovinos, ovinos, caprinos, equinos, etc.; e o 

conseqüente proliferação de incêndios florestais, etc.). 

Nesta ordem de ideias, toda a área da Serra de Gredos, depois de ter sido um laboratório de várias 

experiências de ordenamento sócio-territorial, ainda carece, apesar da existência da figura do Parque 

Regional da Serra de Gredos, de um modelo formalizado de ordenamento do território que integre, de 

forma equilibrada, as três dimensões da sustentabilidade integral (ecológica, económica e social), e em 

justa proporção com a defesa dos interesses e necessidades reais das populações residentes locais. 

 

4. Conclusões 

Como esta pesquisa destacou, as condições de competitividade impostas aos espaços produtivos 

na segunda metade do século XX na Espanha geraram a crise definitiva dos sistemas econômicos rurais 

tradicionais, levando a uma profunda crise demográfica que foi especialmente grave nas províncias do 

interior. Entre essas áreas desfavorecidas, as áreas montanhosas, como Alto Tormes, não escaparão do 
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corrente geral com uma crise de despovoamento que continua a se transformar em uma crise de 

envelhecimento e esgotamento demográfico. 

Portanto, as áreas montanhosas se destacam atualmente como as áreas geográficas mais 

problemáticas e de solução mais difícil, pois, apesar da aplicação de diversas políticas públicas de 

desenvolvimento rural, estão mergulhadas em um despovoamento crescente e aparentemente 

irreversível. 

Ao mesmo tempo, nas últimas décadas consolidou-se a utilização das regiões serranas como 

espaços de lazer. A irrupção destes novos usos do solo, ligados à atividade turística, por não serem 

canalizados para um programa de desenvolvimento integral, introduziram mudanças, conflitos e 

rupturas substanciais no ritmo de uma montanha que encontra muitas dificuldades na resolução dos 

seus problemas sócio-territoriais; conforme evidenciado pelo declínio contínuo da população residente. 

O desafio, portanto, é garantir que esses novos usos do território sejam integrados sem destruir o 

inestimável patrimônio natural e eco-cultural. Na salvaguarda e valorização de seus muitos recursos 

patrimoniais locais, especialmente os jovens e as mulheres devem desempenhar um papel 

predominante e ativo. 

Consequentemente, um desafio sócio-científico incontornável consiste em desenvolver, de forma 

multidisciplinar e com a verdadeira participação de todos os atores locais, um programa de 

planejamento e desenvolvimento sócio-territorial integralmente sustentável, desde uma perspectiva 

ambiental, econômica e social. Este ordenamento sócio-espacial deve canalizar harmoniosamente os 

novos usos do solo sem prejuízo dos recursos naturais e eco-culturais tradicionais, de forma a 

reconstruir estruturas económicas e, consequentemente, geo-demográficas e socio-demográficas, mais 

equilibradas que as actuáis. 

Para isso, esta pesquisa, a partir das análises geográficas e representações cartográficas, oferece 

informações precisas e complexas que proporcionam novos canais de conhecimento e ação aos cidadãos 

e indicadores geo-demográficos às diferentes esferas político-administrativas para enfrentar a tomada 

de decisões sócio-políticas mais ótimas em torno da questão pendente da gestão sustentável da serra de 

Gredos. Esta incontornável organização sócio-territorial deve contemplar de forma participativa e 

abrangente diferentes objetivos (ecológicos, históricos, demográficos, econômicos, sociais, culturais, 

educacionais e/ou políticos), "que muitas vezes são antagônicos" (Sánchez, 1989:184). Além disso, 

Os desafios que se colocaram no início do século XX, protegendo os valores da Serra e melhorando 

o nível de vida dos seus habitantes, continuam, em grande medida, à espera de respostas, com a 

particularidade que Gredos, utilizando a linguagem dos primeiros protagonistas de seus valores e 

singularidades [...] já é o pulmão da corte e centro de expansão para multidões que migram para as 

montanhas em busca de descanso, saúde e expansão gratificante (Troitiño Vinuesa, 1995:228). 
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Resumo: O direito à informação e o direito à participação, para que sejam efetivos e eficazes, necessitam 

de ter uma comunicação multilateral e clara. As políticas territoriais aplicam uma linguagem orientada 

para o aspeto técnico e deixam os munícipes sem perceber o que significa a informação que lhes é 

apresentada. Um geoportal para apresentação de políticas territoriais deve cumprir um conjunto de 

requisitos que permitam fluidez e compreensão da mensagem por parte do recetor. Da análise de um 

conjunto de websites de PDM dos municípios mais populosos, reuniram-se um conjunto de boas 

práticas, agregadas em 5 grupos temáticos. 

Palavras-chave: Administração local; Direito à informação; PDM; Visualização narrativa 

Abstract: The right to information and the right to participate, in order to be effective, needs to have a 

clear and multilateral communication. Territorial policies apply a language oriented to the technical 

aspect and leave the citizens without realizing what the information that is presented to them means. A 

geoportal for the presentation of territorial policies must meet a set of requirements that allow the 

receiver to be fluid and understanding of the message. From the analysis of a set of PDM websites of 

the most populous municipalities, a set of good practices were gathered, aggregated into 5 thematic 

groups. 

Keywords: Local administration; Right to information; PDM; Narrative visualization 

 

1. Introdução 

A cidadania é um ônus trazido por cada cidadão e que lhe confere o direito e o encargo de 

participar ativamente da vida política do Estado, seja através do voto, referendo, plebiscito, seja através 

da iniciativa popular ou por meio de um controle sobre os atos dos dirigentes governamentais (Taveira, 

2010, p. 131). Este direito de cidadania está estreitamente relacionado com a democracia, um regime 

político caracterizado pelo direito a ter direitos (Arendt, 1989). Associado a direitos há sempre deveres, 

com participantes sociais, está inerente o dever de participar. O art.º 6 do RJIGT permite a todas as 

pessoas, singulares e coletivas, incluindo as associações representativas dos interesses ambientais, 

económicos, sociais e culturais, o direito de participar na elaboração, na alteração, na revisão, na 

execução e na avaliação dos programas e dos planos territoriais. Ao falar de Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT), o Plano Diretor Municipal (PDM) possibilita que os municípios possam planear o 

conjunto do seu território, incluindo as áreas rurais (Campos & Ferrão, 2015). Com a Lei 56/2007 de 31 

de agosto, passou a ser imposto que os municípios ficam obrigados a “proceder à transcrição digital 

georreferenciada de todo o conteúdo documental por que são constituídos os planos municipais de 

ordenamento do território, disponibilizando-o nos respetivos sítios eletrónicos”. 

No ano de 2019, dos 308 municípios nacionais, 180 apresentavam o seu PDM em formato digital 

(Baptista & Julião, 2021) permitindo que 81% da população, em 60% do território, tivesse acesso livre à 

consulta do PDM. Desses, apenas 100 o disponibilizavam em formato vetorial. Com estes valores de 

cobertura, importa avaliar a qualidade a informação prestada. 
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Figura 1 - Esquema de comunicação para participação pública nos IGT (elaboração própria) 

 

A figura 1 apresenta os elementos intervenientes no processo de comunicação aplicado à 

participação pública em políticas territoriais. No contexto dos IGT a mensagem tem de ser transmitida 

de uma forma clara, através de um canal (geoportal) com uma linguagem comum, enquadrada nos IGT. 

Só desta forma o recetor compreende a mensagem devidamente descodificada e pode participar de 

forma informada. Este artigo incide apenas sobre o geoportal, no qual a informação é transmitida. 

Quando um sítio agrega um conjunto indefinido de webmaps que podem ser acedidos em 

simultâneo ou individualmente, recebe o nome de Geoportal. O Storytelling é a antiga arte de contar 

uma história, atividade praticada desde os primórdios da humanidade, nunca tendo existido um local 

com pessoas e sem histórias (Barthes, et al., 1969). Embora inicialmente tenha tido como função a 

preservação das memórias é também usada para entender as mudanças, interpretar e reinterpretar o 

presente, olhando o passado e o futuro (Dawson & Sykes, 2019). Apesar das histórias normalmente 

recorrerem à interação entre personagens, podem também apresentar uma sequência de factos e 

observações ligados por um tema ou argumento unificador como acontece com os PDM. As 

visualizações de informação narrativas são um estilo de visualização que usa a interação entre os 

aspetos exploratórios e a visualização comunicativa (Segel & Heer, 2010). Na relação entre a cartografia 

(os mapas) e a narrativa, sobressaem duas perspetivas (Caquard & Cartwright, 2016): o uso dos mapas 

para representar o espaço onde ocorre uma narrativa, mas também o poder narrativo de um mapa, com 

recurso a elementos que narram os acontecimentos ao longo do tempo. Para além da subjetividade 

inerente à representação, o conhecimento individual e da comunidade são fatores que contribuem para 

que a informação tenha diversas leituras consoante o destinatário (Ziemkiewicz & Kosara, 2009) pelo 

que importa saber qual o público-alvo e saber orientar a mensagem nesse sentido. 

A análise aos geoportais foi feita seguindo uma moldura retórica da visualização (Hullman, 2011): 

a) os dados em si que são tratados de forma a serem apresentados tanto a nível visual como dos atributos 

que os caracterizam, b) a representação visual que é composta não apenas pela simbologia gráfica, mas 

também por todos os elementos visuais que irão contribuir para uma correta perceção do leitor sobre o 

fenómeno, tentando eliminar a subjetividade através de representações concretas, c) a narrativa que não 

é composta apenas por textos, mas também por elementos como anotações, etiquetas, legendas, sons, 

ligações externas e elementos que ajudem a estruturar e compor a narração da história com elementos 

complementares e d) a interação que irá estimular o utilizador a explorar novos conjuntos de 

informação que não são apresentados de imediato. 
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Figura 2 – Elementos de comunicação em geoportais de PDM (Baptista & Figueiras, 2021) 

 
Da análise de geoportais de PDM de municípios portugueses (figura 2) destaca-se uma 

preponderância de elementos interativos e uma fraca participação de elementos narrativos, com 

elementos muito dispersos entre os geoportais (Baptista & Figueiras, 2021). Torna-se importante definir 

um conjunto de boas práticas a aplicar durante a criação de um geoportal, para que a informação possa 

ser compreendida pelos diversos recetores e, com isso, poderem participar de forma informada. 

 

2. Metodologia 

A informação na presente comunicação tem por base dois trabalhos: um primeiro que analisou 

individualmente os sítios das Câmaras Municipais dos 308 concelhos portugueses para identificar a 

facilidade de acesso a informação digital de PDM ou existência de um websig (Baptista & Julião, 2021). 

A pesquisa foi feita em motor de busca e no sítio do município. Estes resultados permitiram identificar 

os municípios com PDM digital, em websig ou geoportais que serviu de base para avaliar o estado do 

direito à informação. O segundo trabalho consistiu em avaliar 60 sítios que incluíram 13 geoportais de 

PDM de municípios portugueses (mais populosos e de referência) e 47 sítios internacionais de referência 

em visualização narrativa (Baptista & Figueiras, 2021).  

A análise de utilização de elementos de comunicação nos geoportais de PDM em conjunto com o 

que se faz na visualização narrativa, permitiu identificar uma lacuna na síntese sobre como devem ser 

usados os elementos que compõem um geoportal narrativo de políticas territoriais. Assumindo que a 

interatividade é transversal a todas as ações digitais, subdividem-se em cinco grupos gerais: estrutura, 

utilidade, visualização, narração e informação. 

 

3. Boas práticas 

Da análise dos diferentes sítios, é possível sugerir um conjunto de regras que definem as boas 

práticas a aplicar num geoportal de PDM. Este é um instrumento complexo que cruza elementos 

gráficos e descritivos complexos. É no cruzamento de todos que se obtém uma visão conjunta do 
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planeamento proposto, integrando de forma ordenada os elementos narrativos com os elementos 

visuais, permitindo uma comunicação interativa, e estimular o utilizador a responder às suas próprias 

questões.  A divisão apresentada é aberta e dinâmica, com diferentes aplicações em diferentes cenários. 

 

3.1. Uma estrutura acessível 

A primeira preocupação ao criar um geoportal acessível ao público deverá ser a facilidade com que 

se consegue encontrar e aceder. O endereço eletrónico deverá ser simples, preferencialmente com um 

nome identificativo. A tecnologia deverá ser o mais abrangente possível, adaptada a dispositivos 

móveis. A estrutura da informação a apresentar deverá ser vetorial, através de features ou webservices. 

Esta deverá estar organizada de forma estruturada, possibilitando mostrar ou ocultar cada camada 

individualmente. A utilização de mapas temáticos que não permitam ocultar individualmente as 

categorias devem ser usadas com parcimónia, enquanto o uso de informação raster é aconselhado 

apenas para elementos históricos. 

 

3.2. Um mapa útil e percetível 

Um geoportal é uma plataforma de interação entre o munícipe e a administração local. A criação 

de um geoportal que possibilite uma boa experiência ao utilizador deverá incluir um título e um 

conjunto de elementos para dimensionar e mover a imagem. A utilização de botões para Vista Inicial e 

Configuração Inicial ganham importância à medida que é dada mais liberdade ao utilizador. A escala e 

a legenda dinâmicas e a possibilidade de controlar a simbologia com transparências, reduz parte dos 

problemas de visualização de múltiplas camadas. 

 

3.3. O que se vê é o que se tem 

A vista inicial deve ser simples, com os limites administrativos principais e pontos de interesse que 

ajudem o utilizador a situar-se. Um mapa base de fotografias só deve ser apresentado por opção do 

utilizador. Nova informação base é apresentada por escalas de visualização, deixando ao utilizador o 

manuseio da informação temática. 

Os mapas coropletos fornecem uma boa leitura qualitativamente, ao indicar diferentes temas, e 

quantitativamente ao indicar a intensidade de um fenómeno. Na representação devem ser evitadas 

combinações cromáticas de difícil interpretação por daltónicos (Pereira, 2020), optar pelo uso de tramas 

ou padrões distintos ou uma única cor com variações de valor ou saturação.  

Os recursos multimédia facilitam a perceção da realidade por parte do recetor, e desviam a atenção 

para um ambiente gráfico distinto tornando a comunicação mais envolvente. Qualquer recurso de longa 

duração tem pouca atratividade, quando isolado. Os elementos com dinâmica criam uma interatividade 

que despoleta um elemento sensorial que contribui para a narrativa. 

Os dados quantitativos devem ser apresentados sob a forma de gráficos. Para uma utilização 

correta devem obedecer a um conjunto de critérios que têm como objetivo evitar julgamentos 

subjectivos, direcionar a atenção visual, dar suporte às inferências e incluírem a integração de texto com 

os gráficos (Harold, Lorenzoni, F.Shipley, & R.Coventry, 2016).  

 

3.4. Da narração à interação à narração 

Os webmaps ao serem desenhados para apresentar informação espacial, geram uma limitação ao 

desenvolvimento de uma narrativa associada. É necessário encontrar alternativas que permitam aceder 

a texto ou a informação relacionada com um tema ou seja, na relação entre o homem e a máquina, é 

necessário criar um mecanismo que promova a interação para com ela se chegar à interatividade 

(Figueiras, 2016). No caso dos mapas de PDM, pelo seu caráter técnico, devemos primeiro informar o 

utilizador e com isso despoletar o desejo de interagir, esclarecendo-o ao longo do seu percurso, criando 
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uma sequência narração, interação, narração. A relação entre os elementos narrativos e visuais ou 

interativos não apresenta uma ordem específica, mas sim uma integração no contexto da narrativa. A 

primeira página ao aceder ao webmap não tem de ser o mapa em si, mas algo que introduza o tema 

seguinte. 

Ao usar atalhos dá-se acesso direto a temas e configurações específicas, evitando a navegação entre 

camadas geográficas e orientando o utilizador para os temas e serviços mais requisitados. Permite ainda 

adicionar mais narração com novos elementos de apoio. 

As ligações externas podem ser aplicadas ao nível de objetos independentes como botões, banners 

ou imagens, da camada de informação ou do próprio objeto.  

 

3.5. Informação a cada movimento 

A interatividade é um sistema de comunicação que permite vários utilizadores comunicarem-se 

alternativamente como remetentes ou recetores com outros utilizadores ou dispositivos de 

comunicação, para procurar e obter acesso a informações, onde o conteúdo, o tempo e/ou a sequência 

da comunicação estão sob controlo do utilizador final (Fortin, 1997) ou, num âmbito mais geral, “o 

comunicador e o público respondem ou estão dispostos a facilitar as necessidades de comunicação um 

do outro “ (Ha & Lincoln, 1998). Para que este processo seja obtido é necessário preparar e configurar 

uma linguagem comum no processo de comunicação.  

O destaque e acesso aos detalhes do objeto podem ser feitos ao clicar ou sobrepor o cursor (hover). 

O clique deve implicar um destaque visual, para estabelecer a relação entre o objeto e os atributos 

apresentados. O mesmo efeito pode ser conseguido com a sobreposição, mas para uma visualização 

mais fugaz. Por esse motivo, deve ser limitado a objetos com alguma dimensão para evitar a criação de 

ruído. 

Pode ser usada uma caixa de pesquisa geral ou por temas, encadeada com vários níveis (distrito, 

concelho, freguesia), por comandos SQL ou do uso de filtros. A escolha do(s) métodos(s) de pesquisa a 

utilizar varia mediante o público-alvo. Um filtro para identificação de um texto que permita encontrar 

o mesmo termo em diferentes temas ou camadas, ajuda a encontrar toda a informação relevante. 

 

4. Conclusão 

Os geoportais usados para divulgação dos PDM estão orientados para a representação visual e 

interatividade, com pouca presença de elementos narrativos que permitam dar informação para se 

poder construir uma narrativa. A dispersão de tipos de elementos pelos geoportais é reflexo das opções 

tecnológicas e individuais, mas resultam num aproveitamento reduzido das possibilidades de 

comunicação disponibilizadas. Este esforço de sistematizar o uso dos elementos de comunicação no 

contexto das políticas territoriais contribui no sentido de fomentar uma comunicação mais completa e 

transparente. Um cidadão informado é um cidadão mais participativo.  

Esta forma de reforçar a informação é útil à administração local para apresentar ao público, mas 

também para o seu próprio funcionamento interno, nas diferentes unidades orgânicas. Ao tornar-se 

banal, o uso de tecnologia obriga à produção de conteúdos cada vez mais exigentes. A pandemia 

acelerou a adaptação ao digital. No correto encaixar das funcionalidades e estruturas usadas nos 

geoportais com o uso dado aos elementos de comunicação está o saber para uma comunicação 

interativa, narrativa e informada. O desenvolvimento de algumas das boas práticas referidas e o seu 

uso em diferentes enquadramentos será o trabalho a desenvolver de seguida. 
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Resumo: Sessenta anos após a conclusão do plano de urbanização da Praia de Mira, refletimos sobre as 

transformações que ocorreram no lugar. As alterações verificam-se quer no contexto urbano da vila, 

quer no espaço físico envolvente. Um olhar atento ao território, direta ou indiretamente pela análise de 

documentos gráficos, estatísticos e leitura das mais relevantes referências bibliográficas, levar-nos-ão, 

certamente, a entender o processo transformativo e evolutivo da localidade, de lugar piscatório a um 

destino de turístico balnear, com novas funções do território. Sendo um lugar litorâneo, é mais sensível 

às dinâmicas climáticas e marítimas. 

Palavras-chave: Dinâmicas territoriais; Património Natural; Tecido urbano; Desenvolvimento urbano; 

Turismo balnear 

Abstract: Sixty years after the conclusion of the Praia de Mira urbanization plan, we reflect on the 

transformations that have taken place in the place. The changes take place both in the urban context of 

the town and in the surrounding physical space. A close look at the territory, directly or indirectly 

through the analysis of graphic and statistical documents and reading the most relevant bibliographical 

references, will certainly lead us to understand the transformative and evolutionary process of the 

locality, from a fishing place to a tourist destination bathing, with new functions of the territory. As a 

coastal place, it is more sensitive to climatic and maritime dynamics. 

Keywords: Territorial dynamics; Natural patrimony; Urban fabric; Urban Development; bathing 

tourism 

 

1. Introdução 

A Praia de Mira é lugar recente na história humana, e na região centro de que faz parte. Poucas 

gerações ainda lá imprimiram a sua passagem. É um interessante lugar de estudo com a lente da 

Geografia. 

 Os territórios do litoral oferecem um campo extraordinário para a investigação geográfica. As 

dinâmicas territoriais provocadas pelo turismo balnear no litoral, nas suas diversas escalas, 

correspondem a diferentes intensidades de relações entre natureza e sociedade, com singulares 

repercussões no território. O litoral é por natureza uma área de transição, sujeito a uma forte alteração, 

tanto de desgaste como de acreção. 

Descrever as dinâmicas territoriais da paisagem litoral é descobrir as reações dos sistemas naturais 

à ação do ser humano, bem como, colocar em evidência a formação das complexas formas de vivenciar 

o espaço marítimo, de que somos todos herdeiros e dele fazemos parte. O conhecimento do processo e 

a sua reflexão são fundamentais para entender e explicar as sequências socioeconómicas, políticas e 

culturais que envolvem os diferentes territórios costeiros, na medida em que da interação 

natureza/sociedade resulta, em grande parte, a organização geográfica do litoral.  

As diferentes formas de utilização das zonas costeiras deixaram numerosos traços na paisagem e 

na cultura das populações, depositárias de um testemunho de interações profundas entre o ser humano 

e o espaço geográfico.  
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Depois da “invenção da praia”, em finais do século XVIII, o litoral converteu-se num espaço 

iminentemente social, criando uma complexidade na paisagem, com ritmos de evolução e ajustamentos 

naturais às diversas tentativas de controlo, como sendo um reflexo do processo de ocupação humana 

que se fez por etapas, de acordo com a relação e perceção que as comunidades humanas foram 

desenvolvendo com esse território. Depois da obra de Alain Corbin - O território do vazio. A praia e o 

imaginário ocidental (1989), os investigadores procuram aprofundar as relações entre o ser humano e o 

litoral, bem como, conhecer as suas transformações ao longo do tempo (Freitas, 2010). Neste sentido, é 

esse o propósito do presente artigo, conhecer as relações que se estabelecem entre o ser humano e o 

território que ocupa, o litoral, bem como, conhecer as suas transformações ao longo do tempo 

considerado para o estudo, num quadro de um território frágil, quer pela sua natureza geológica, quer 

pela posição que ocupa, lugar de contacto entre terra e o mar. 

 

2. Métodos 

Os métodos de investigação em Geografia, pela análise quantitativa e qualitativa, são caminhos e 

abordagens na investigação científica. As técnicas de recolha de dados passam pela observação, pela 

análise documental e estatística. A triangulação destes faculta o cruzamento de informação e promove 

uma maior reflexão. Do Instituto Nacional de Estatística (INE) analisaram-se os valores considerados 

para o presente estudo. A cartografia deu-nos expressão territorial. 

O destaque temporal balizou-se a partir da década de 70 do século XX, e até à atualidade, visto que 

foi a partir dessa década que a localidade da Praia de Mira passa a ter maiores influências das atividades 

turísticas balneares aí desenvolvidas. 

 

3. Resultados e discussão 

A área de estudo da localidade Praia de Mira localiza-se a Norte da Serra da Boa Viagem, na parte 

do litoral baixo, arenoso e plano, na Orla Meso-Cenozóica Ocidental de Portugal Continental, (Carvalho, 

1964), que condicionando o povoamento, lhe dá um caracter pitoresco, na origem do povoado. É uma 

terra que se estende por medos de areia, no dizer de Girão (1922), em comprida linha, branquejando ao 

longo da praia. Situa-se na sua totalidade em depósitos modernos, que correspondem a materiais de 

reduzidas dimensões, não agregados, e que por isso são facilmente movimentados. 

Almeida (1997) refere também, que estas dunas (medos de areia), são o resultado da acumulação 

de areias de praia, fornecidas pelo mar e mobilizadas pelo vento para o interior, ou, então, por areia 

fornecida por dunas preexistentes que se movimentaram ou foram destruídas. Trata-se, portanto, 

segundo os autores citados, de um território sensível e móvel, não consolidado na litologia, resultante 

do seu carácter recente, e consequência de uma evolução cada vez mais complexa e ampla de toda a 

área que se estende desde Ovar até ao Cabo Mondego. Esta área é formada por um acidente litoral, 

vulgarmente conhecido por laguna ou ria de Aveiro, estando na origem da Barrinha (lago de água doce), 

na Praia de Mira. O estudo pioneiro de natureza académica e científica deste assunto, que surgiu para 

a análise deste acidente do litoral, foi o de Girão (1922). O autor esboçou na sua obra citada, o que 

sucedeu neste trecho de litoral português, no último milénio, conforme a figura 1 nos elucida. 
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Figura 1. Fases da formação da Ria de Aveiro 

Fonte: Girão, “Geografia de Portugal”, 1941, pág. 104 

 

No esboço, o autor evidencia o acumular de areias que paulatinamente foram ocupar onde havia 

água, criando o território e acidente do litoral que hoje conhecemos. A morfologia atual também é 

resultado da movimentação eólica de areias, que é uma realidade neste território com intensidades e 

consequências consideráveis, nomeadamente na rede hidrográfica e nos campos agrícolas. A fim de 

travar o avanço das areias, que “não encontrando nenhum obstáculo, avançaram assustadoramente, e 

na sua onda destruidora, fizeram desaparecer magníficos terrenos agrícolas” (Rei, 1924, pág. 10), os 

serviços florestais procederam à arborização e florestação deste território, nas primeiras décadas do séc. 

XX, para fixar areias e dunas, e assim impedir o destruição de linhas de água e campos agrícolas, pois 

“as dunas de Mira são, sem dúvida, as mais ricas que conhecemos no país” (Rei, 1924, pág. 10), capazes 

de fazer crescer uma importante floresta defensora dos campos e das linhas de água. Até 15 Outubro de 

2017, data do incêndio que a consumiu, a floresta semeada nas dunas também foi um importante recurso 

silvícola para fornecimento de lenhas e matos para as populações locais, bem como, recurso turístico, 

na medida em que proporcionava experiências de sombras e passeios num ambiente de pinhal. Almeida 

(2000, pág. 16), esclarece mesmo que, e antes do incêndio, se atentarmos apenas para o estrato arbóreo 

das dunas, “raramente se encontrará diversidade, já que a espécie dominante, quase a cem por cento, é 

o pinheiro bravo”, mandado semear pelos referidos serviços florestais nas primeiras décadas do séc. 

XX. atualmente é um vasto campo dunar recém ardido, com arbustos a crescer, que se estende de Mira 

às proximidades de Quiaios. 

Salientamos novamente que as zonas costeiras são regiões muito dinâmicas, sendo e estando 

sujeitas a um conjunto de agentes naturais e pressões antrópicas, provocando agressões na paisagem, 

desgastando-a e erodindo-a. A literatura referenciada salienta que a erosão costeira sempre foi uma 

realidade, condicionando de forma significativa a utilização e ocupação deste território, pelo ser 

humano. 

As marcas que o ser humano constrói e deixa na paisagem, constituem a sua maneira de ocupar o 

território, pois elas “são tanto mais frequentes e vincadas quanto maior for a população que se aplica a 

inscrevê-las” (Ribeiro, 1989, pág. 731). Compreender essas marcas implica estudar e analisar os fatores 

demográficos e económicos que asseguram a subsistência de uma população e que determinam a sua 

variação e comportamento no tempo, quer no tamanho quer na densidade e distribuição geográfica no 

território, pois “conforme a intensidade relativa destes fatores, uma densidade mais ou menos elevada 

de população, se estabelece.” (Lautensach, 1989, pág. 705).  

Embora na localidade da Praia de Mira, do ponto de vista demográfico, é a população flutuante 

que apresenta maior dinamismo, como se verá, tal circunstância não pode fazer esquecer a população 

residente no lugar, em número crescente de censo para censo, no período considerado para o estudo, 

de 1970 a 2011, pois como citado anteriormente, quanto maior for a população presente num território, 

maiores serão as marcas inscritas na ocupação desse território, provocando dinâmicas e mutações 

espaciais mais intensas e ampliadas. Assim, o gráfico seguinte, e por razões metodológicas, apresenta 

também os alojamentos construídos no lugar em igual período, a fim de melhor aferir a triangulação 

das variáveis no território, porém, por escassez de informação, não apresenta valores de alojamento em 

2020. A partir do momento em que a população veraneante começa a ter algum impacto (1970), justifica-
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se fazer uma análise demográfica até à atualidade, conforme o gráfico 1. 

 

  
 

Gráfico 1: Variação da população residente em Portugal; concelho de Mira 
Fonte: INE, 2021 

 

A Praia de Mira é na atualidade um aglomerado urbano onde residem 2985 pessoas, segundo o 

censo de 2021, publicado pelo INE. É um processo de crescimento demográfico contínuo desde o início 

do período temporal considerado, sobretudo na década de oitenta do século passado, conforme a 

análise do gráfico acima. O número total de alojamentos será ligeiramente superior.  

Uma análise mais atenta alerta-nos para a evidencia de uma evolução populacional que 

poderíamos dividir em três fases: até 1991 (crescimento do aglomerado); entre 1991-2001 (crescimento 

moderado); de 2001 a 2021 (consolidação enquanto vila), que se justificam em função da própria 

dinâmica territorial a que a localidade piscatória esteve sujeita. De entre as implicações mais relevantes, 

salientamos a necessidade de implementar um novo plano de urbanização para a localidade, nos anos 

cinquenta do século passado, a par do que se passou a nível nacional (adiante aludiremos o assunto), e 

que teve grande responsabilidade no crescimento do aglomerado até 1980, como de resto aconteceu em 

inúmeras praias do país, como estratégia do poder central para desenvolver o turismo balnear, 

analisado adiante. Atendendo ao alojamento construído no lugar, o gráfico mostra-nos que é evidente 

um crescente aumento no tempo considerado, sempre a par com o comportamento dos valores da 

população residente. Aferimos que o ritmo de construção foi igual às necessidades da população da 

Praia de Mira. 

Com mais pormenor, até 1991, a literatura revela que a população residente da Praia de Mira 

cresceu “à custa de populações das proximidades, atraídas pelo seu desenvolvimento.” (Brito, 1981, 

pág. 41), que para aí iam desenvolver atividade piscatória. No período a seguir considerado, de 1991 a 

2001, há alterações no ritmo demográfico, com um decréscimo populacional. Santos (2008) defende que 

relativamente ao decréscimo populacional verificado na última década do século passado na Praia de 

Mira, este deve-se à queda da produtividade da pesca e da agricultara, impelindo as populações para a 

emigração, bem como a diminuição da taxa de fecundidade e o envelhecimento da população, a par do 

que se registou e acompanhando a regra geral do território nacional. No último período considerado há 

um incremento demográfico registado. A consolidação da localidade enquanto lugar de residência 

permanente é uma realidade, com população oriunda de outros lugares, à semelhança da origem da 

formação do povoado, como salientámos através da bibliografia referenciada, e que para aí foi viver, 

trabalhando em cidades vizinhas como Aveiro, Coimbra ou Figueira da Foz, fazendo das modernas vias 

de comunicação, uma importante valência que as tornam determinantes nos movimentos pendulares 

desta população, conseguindo assim “…dar resposta às crescentes necessidades de mobilidade…” 

(Mateus, pág. 2, 2007). 

A expressividade da demografia do lugar encontra-se na organização e ordenamento do território. 

A Praia de Mira na contemporaneidade é ainda um lugar de veraneio e de residências secundárias. 
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4. Conclusões 

O povoamento do lugar cedo se tornou permanente, derivado ao recurso disponível de terra arável 

e fertilizada com adubos naturais da Barrinha. Com isto, as populações podiam passar a época de defeso 

recorrendo à agricultura, que lhes garantia sustento. As primitivas habitações foram construções de 

madeira, palheiros, que servem para “guardar os instrumentos de pesca” (SANTOS, pág. 193, 2008), e 

para as pessoas aí viverem, e que fizeram “A maior originalidade deste aglomerado de pescadores-

agricultores...”, Brito (pág. 44, 1981). 

Nos anos 50 do século XX a Praia de Mira foi alvo de um plano de urbanização, visando dar 

resposta à crescente procura turística do lugar, por parte de populações oriundas de outros lugares do 

interior da região centro.  Este plano foi dotado de um conjunto de medidas que “...tem como objetivo 

incrementar o turismo e transformar uma povoação viva no decurso do ano, com a sua dupla atividade 

de pesca e agricultura, num centro mais ou menos elegante, com vida apenas na época de banhos.” 

(Brito, 1981, pág. 92 e 93). Este tipo de intervenção urbanística, que se traduziu por grandes realizações, 

melhoramentos e ampliação do aglomerado urbano da Praia de Mira, aconteceu também em outros 

lugares do litoral.  

Santos (1996) refere-se à Praia de S. Pedro de Moel, que com um aumento dos pedidos de 

construção de moradias que foram efetuados, devido à afluência de população flutuante que 

anualmente aí chegava no verão, seria necessário aplicar um novo plano de urbanização para o lugar.  

Outras localidades litorâneas tiveram o seu início, génese e desenvolvimento, pela possibilidade que 

facultavam a práticas turísticas balneares.  

O mar e os recursos marinhos são o motivo principal para atrair população, tornando-a fixa, 

permanente, ou com comportamento flutuante, em determinadas épocas do ano. Na Praia de Mira a 

procura turística aconteceu depois dos primeiros habitantes lá se terem fixado, por razões piscatórias. 

Houve uma mudança de fundo no uso do solo. 

Com o exposto consideramos um território frágil. Todas as iniciativas para desenvolver qualquer 

atividade económica na localidade em estudo, devem ser planeadas, avaliadas e monitorizadas de 

forma sistemática, a fim de evitar uma degradação paisagística e ambiental, e por outro lado, para não 

colocar bens e vidas em risco. A natureza geológica frágil e volátil, como demostramos, condiciona toda 

uma ocupação deste litoral. As medidas de proteção da paisagem adotadas num tempo pretérito 

originaram, até certa data, valências para as populações locais, nomeadamente no que concerne à 

floresta, aos cursos de água e à Barrinha, outras, como os esporões, revelam-se uma má escolha, pois 

estão a amplificar a erosão costeira. 

Por fim, sendo um lugar de contacto entre a terra e mar, estará a Praia de Mira preparada para 

suportar as dinâmicas que o mar lhe impõe, juntamente com as alterações climáticas a que o planeta é 

sujeito? 
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Resumo: A investigação teve por objetivo analisar a economia regional de Portugal de modo a revelar 

a especialização e a diversificação económicas em suas regiões e, com isso, as capacidades produtivas 

em cada território. O quadro teórico-metodológico que fundamentou o estudo origina-se da abordagem 

da variedade relacionada que destaca a relevância da interação entre diferentes atividades económicas 

(transações, trocas de informações, etc.) para o desenvolvimento territorial. Os resultados mostram uma 

estrutura económica com maiores possibilidades de desenvolvimento nas regiões centro e norte do país 

a partir do aproveitamento da interação com as atividades já existentes.  

Palavras-chave: especialização; diversificação; variedade relacionada; desenvolvimento territorial 

Abstract: The research aimed to analyse the regional economy of Portugal to reveal the economic 

specialization and diversification in its regions and the productive capacities in each territory. The 

theoretical-methodological framework that supported the study stems from the related variety 

approach that highlights the relevance of the interaction between different economic activities 

(transactions, exchanges of information, etc.) for territorial development. The results show an economic 

structure with greater possibilities for development in the central and northern regions of the country, 

taking advantage of the interaction with existing activities 

Keywords: specialization; diversification; related variety; territorial development 

 

1. Introdução 

Um dos principais debates da geografia económica contemporânea diz respeito aos papéis da 

especialização e da diversificação produtivas para o desenvolvimento económico de cidades e regiões. 

Por um lado, a partir das ideias seminais de Alfred Marshall (1982), a especialização caracteriza-se pelos 

conjuntos de empresas de um mesmo setor localizadas em uma região altamente especializada quer no 

mercado de trabalho, quer no mercado de fornecedores e consumidores, proporcionando 

transbordamentos tecnológicos intrassectoriais relevantes para o desenvolvimento económico regional. 

Por outro lado, a diversificação, identificada com regiões onde há atividades produtivas de setores 

diferentes, permite que esta variedade de atividades estabeleça complementaridades entre os diferentes 

conhecimentos, gerando oportunidades de processos de inovação, conforme o pensamento de Jane 

Jacobs (1969). 

Mais recentemente, para abordar essa discussão utiliza-se a perspetiva da variedade relacionada 

(VR), conceção basilar para a geografia económica evolucionária (Asheim, Boschma & Cooke, 2011; 

Boschma & Frenken, 2011; Hidalgo et al., 2018). A VR destaca a importância das conexões entre distintas 

atividades produtivas e suas complementaridades de conhecimentos para o desenvolvimento 

económico das regiões. Geralmente, as regiões ou países com mais relações e, consequentemente, 

densamente integrados possuem mais probabilidade de possuir uma produção mais sofisticada e 
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desenvolvida (Hidalgo et al., 2007). Nesse sentido, estudos destacam, por exemplo, a utilidade da 

abordagem da VR para perceber as experiências de especialização/diversificação da estratégia de 

Especialização Inteligente da União Europeia (Asheim, 2019; Balland et al., 2019). Essa estratégia 

compreende um conjunto de políticas comunitárias que visam promover a inovação por meio da 

consolidação de sistemas de inovação regionais. 

Diante do exposto, o intuito do estudo foi analisar a estrutura económica recente de Portugal a 

partir da abordagem da VR. A aplicação desse enfoque permite, a partir da identificação das regiões 

especializadas e diversificadas, constatar potencialidades produtivas, sobretudo, na direção de 

complementaridades que possam favorecer processos de inovação no território. 

Após esta introdução, o texto possui mais três secções. A seguir apresentam-se os dados utilizados 

e a metodologia empregada nesta investigação. Na terceira secção são discutidos os resultados obtidos 

e na secção final apresentam-se as considerações finais. 

 

2. Dados e métodos 

Para realizar a análise de variedade das relações entre atividades produtivas em Portugal, foram 

utilizadas as informações de pessoas ao serviço das empresas por tipo de atividade económica (INE, 

2021). Foram analisadas 75 diferentes atividades (Divisão - CAE Rev. 3) dos setores primário, secundário 

e terciário. Os dados se referem à 2019, último ano disponível, e distribuídos nos 309 municípios 

(concelhos) do país – continente e ambas regiões autónomas. Os procedimentos estatísticos foram 

realizados em linguagem R através do pacote EconGeo (Balland, 2017); enquanto os mapeamentos por 

meio do software ArcGIS. 

O método tem por base o princípio do relacionamento sobre os insumos ou as complementaridades 

que regulam as relações entre as atividades económicas em um conjunto de regiões (Hidalgo et al., 

2018). Assim, a partir desses relacionamentos é possível verificar a probabilidade de que uma região 

passe a desenvolver uma nova atividade. Logo, poder-se-ia buscar diferentes tipos de relacionamento 

entre as atividades económicas, como, por exemplo, a coexportação de produtos ou o fluxo de 

trabalhadores entre indústrias; ou identificar a probabilidade de uma região promover o 

desenvolvimento de capacidades em uma nova indústria, tecnologia ou tipo de ocupação. 

Nesta investigação realizou-se um estudo sobre os relacionamentos entre ocupações (pessoas ao 

serviço das empresas). Este relacionamento entre ocupações origina uma rede de relações chamada de 

“espaço de ocupações”. 

A construção deste espaço de ocupações inicia com o cálculo dos tradicionais quocientes de 

localização – QL (equação a seguir), uma medida de vantagem comparativa revelada em relação ao grau 

de especialização produtiva das regiões. 

 

𝑄𝐿𝑟,𝑠 =

𝐸𝑟,𝑠

∑ 𝐸𝑟,𝑠𝑠
∑ 𝐸𝑟,𝑠𝑟

∑ 𝐸𝑟,𝑠𝑟,𝑠

⁄  

  

onde Er,s é o número de empregos na região r e no setor económica s. Em que, as regiões com QL > 1 são 

consideradas especializadas em um setor específico e aquelas com QL < 1, não são especializadas. A 

partir destes indicadores de especialização pode-se estabelecer o conceito de proximidade que permeia 

a ideia de relacionamento entre ocupações (Hidalgo et al., 2007). Formalmente, esse conceito () é 

definido, de modo intuitivo, na seguinte equação: 

 

 ϕ
𝑖,𝑗

= min{𝑃[ 𝑄𝐿(𝐸𝑖) | 𝑄𝐿(𝐸𝑗) ], 𝑃[ 𝑄𝐿(𝐸𝑗) | 𝑄𝐿(𝐸𝑖) ]}   

 

onde P é a probabilidade condicional mínima entre cada par de ocupações de diferentes setores (i e j) 

em uma região específica, com base nos respetivos QLs. Com os valores de proximidade () chega-se ao 

cômputo da densidade de relacionamentos (DR) através da fórmula 
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𝐷𝑅𝑠,𝑟 =
∑  ϕ𝑖,𝑗𝑗∈𝑟,𝑗≠𝑖

∑  ϕ𝑖,𝑗𝑗≠𝑖
∙ 100 

 

onde i e j denotam diferentes setores. Na formulação a proximidade () do setor j em relação aos outros 

setores (i) que possuam vantagem locacional (quociente locacional > 1) na região específica é dividida 

pela soma das proximidades do setor j com relação a todos os outros setores na área de referência global 

(Portugal). Em outras palavras, a DR mede a proximidade média de um potencial novo setor (j) com 

respeito à estrutura produtiva de uma região. Portanto, uma região com densidade elevada significa 

que há vários setores neste espaço que se relacionam ao setor j em foco. 

Em termos práticos, os procedimentos para a obtenção dos indicadores de relacionamentos (QL,  

e DR) foram os seguintes: 

1. Cálculo dos quocientes locacionais da distribuição de empregos nas 309 regiões (concelhos) 

entre 75 setores económicos; 

2. Obtenção do número de coocorrências entre pares de setores a partir da matriz de QLs; 

3. Determinação dos relacionamentos entre os componentes (regiões e setores) da matriz de 

coocorrências, gerando assim a matriz de relacionamentos ou espaço de ocupações (se dois 

setores possuem uma relação significativa); 

4. E, finalmente, com base nas matrizes do espaço de ocupações e dos QLs são computadas as 

densidades de relacionamentos em cada região, ou seja, estas densidades indicam a 

probabilidade de relacionamento (que varia de zero a um – 0 a 100%) de um setor com os outros 

setores em cada região. 

 

3. Resultados e discussão 

Portugal, apesar de considerado um país semiperiférico na economia global e em progresso 

tecnológico, apresenta uma estruturação económica significativamente complexa e, não se pode deixar 

de lembrar, integra um bloco económico, a União Europeia, que lhe proporciona vantagens não 

desprezíveis em termos de mercado comunitário e de possibilidades de parcerias económico-

tecnológico-produtivas. Neste sentido, este estudo visa ressaltar alguns aspetos do complexo económico 

português, em especial, suas potencialidades produtivas. 

Pelo lado das diferentes atividades económicas pode-se observar uma densa rede de 

relacionamentos entre as 75 atividades – espaço de ocupações (Figura 1). Situação frequentemente 

encontrada em estruturas de ocupação (espaços de ocupações). De modo geral, os setores mais 

relacionados foram o da publicidade e estudos de mercado; recolha, tratamento e eliminação de 

resíduos; impressão e reprodução de suportes gravados; e atividades de investigação científica e de 

desenvolvimento. 

Este último, deve-se destacar, diz respeito a um variado elenco de atividades, desde as relativas às 

ciências físicas e naturais até às ciências sociais e humanas, e de diferentes níveis de complexidade. 

Inclusive, pode-se pressupor que essas atividades de investigação científica e de desenvolvimento, em 

grande parte, são de baixa complexidade quando confrontadas com aquelas dos países mais 

desenvolvidos tecnologicamente. De qualquer forma, deve-se saudar esse facto da centralidade desse 

tipo de atividades para o desenvolvimento.  
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Figura 1. Relacionamentos entre atividades económicas (espaço de ocupações) em Portugal, 2019. 

 

No recorte espacial, a análise de densidade de relacionamentos revela os principais concelhos onde 

os setores económicos, em média, estão mais relacionados entre si. Conforme a Tabela 1, além das 

municipalidades pertencentes às áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, outros concelhos do interior 

do continente (Braga, Viseu, Coimbra, entre outras) e do litoral (Aveiro, Faro e Setúbal) apresentaram 

graus expressivos de relacionamentos em sua estrutura económica. 

 
Tabela 1. Municípios com maior densidade de relacionamentos em Portugal, 2019. 

Concelhos 

Média de 

densidade de 

relacionamento 

Concelhos 

Média de 

densidade de 

relacionamento 

1 Vila Nova de 

Gaia 

2 Aveiro 

3 Porto 

4 Sintra 

5 Lisboa 

6 Faro 

7 Cascais 

8 Tomar 

9 Setúbal 

10 Oeiras 

11 Braga 

12 Loures 

13 Viseu 

14 Seixal 

15 Almada 

52,2 

44,9 

44,8 

42,2 

42,1 

41,6 

40,2 

39,6 

39,5 

38,2 

36,5 

36,3 

35,9 

34,9 

34,1 

16 Covilhã 

17 Odivelas 

18 Valongo 

19 Viana do 

Castelo 

20 Coimbra 

21 Leiria 

22 Évora 

23 Lousã 

24 Maia 

25 Barreiro 

26 Torres Novas 

27 Chaves 

28 Funchal 

29 Guarda 

30 Soure 

33,3 

33,1 

32,6 

32,4 

32,4 

32,2 

32,2 

31,6 

31,5 

31,4 

31,3 

31,0 

30,9 

30,8 

30,5 

Fonte: Elaboração dos autores. 
 

Outro ângulo interessante é a expressão regional da distribuição das densidades de relacionamento 

(Figura 2). Como pode ser constatado, há uma concentração das maiores densidades no centro e norte 
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do país. Em parte, esse resultado traduz a prevalência dos principais centros urbanos portugueses como 

aqueles com maior capacidade de gerar novas atividades económicas e, igualmente, estruturas 

produtivas mais complexas. Com efeito, o indicador de densidade revela a possibilidade de promoção 

de novas atividades em certas regiões de modo a dinamizar um conjunto significativo de atividades já 

existentes no território. E, em alguns casos, também o estímulo ao desenvolvimento de tecnologias 

através de economias de diversificação, mediante o melhor aproveitamento de externalidades positivas 

como mercados de trabalho especializados e difusão de conhecimentos intra e intersectorial. 

 

 
Figura 2. Densidades de relacionamentos dos municípios de Portugal, 2019. 

 

Já as parcelas do território com densidades de relacionamentos menores – regiões sul e nordeste – 

refletem um contexto marcado pela falta de dinamismo económico e social, vinculado, em alguns casos, 

a um processo de despovoamento. Apesar disso, essas situações desfavoráveis podem ser superadas a 

partir de projetos de desenvolvimento que tentem criar interações com polos próximos mais 

desenvolvidos; como defendem alguns investigadores que seguem a abordagem da variedade 

relacionada e dos sistemas regionais de inovação (Asheim, 2019). Por exemplo, a porção de baixa 

densidade de relacionamentos no sul do país pode ser beneficiada de interações com alguns de seus 

vizinhos próximos, como a metrópole de Lisboa, Évora e Faro. 

 

4. Conclusões 

As estratégias de desenvolvimento económico – cidades e regiões – são elaboradas por governos e 
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instituições privadas de diversas maneiras e metodologias. Um interessante método para identificar e 

compreender a potencialidade de progresso regional é o da abordagem da variedade relacionada. 

Assim, nesta investigação realizou-se uma análise, ainda preliminar, seguindo essa perspetiva para o 

caso de Portugal. Os resultados mostraram um pouco da realidade portuguesa e algumas de suas 

potencialidades para dinamizar seu tecido económico por meio do aumento da complexidade 

produtiva em algumas regiões específicas. 

A metodologia executada permite fazer apreciações relevantes em setores específicos. Por exemplo, 

verificou-se que as indústrias alimentares juntamente com as atividades do setor primário 

(principalmente, agricultura) apresentam oportunidades não desprezíveis de desenvolvimento em 

algumas regiões do país. Em particular, é esse enfoque de análise que se intenciona avançar em 

investigações futuras. 

Os resultados iniciais dessa primeira etapa de investigação já fornecem elementos importantes para 

a discussão do desenvolvimento territorial em Portugal a partir da estruturação de redes produtivas 

entre diferentes atividades. Os próximos passos da investigação seguirão dois caminhos. Um deles diz 

respeito ao aprofundamento da análise de alguns setores específicos, como o da agroalimentação, 

salientado anteriormente. O outro, e o mais importante, refere-se à elaboração de uma análise temporal 

para verificar, de modo mais consistente, as potencialidades de dinamização da economia por meio da 

inserção de novas atividades em regiões específicas, atividades estas capazes de aproveitar (e interagir) 

com a estrutura produtiva já existente. Desta forma, se elevaria as hipóteses de sucesso de 

desenvolvimento das regiões vis-à-vis o melhor aproveitamento das especificidades regionais de cada 

território. 
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Resumo: No Algarve, o desenvolvimento da Agenda Regional da Economia Circular (CCDR-Alg, 2019) 

marcou a discussão com o intuito de acelerar e estimular a transição da região para uma economia mais 

circular (EC)el. A presente comunicação tem como objetivo identificar o perfil de resíduos produzidos 

pelos setores do Turismo, do Mar e Agroalimentar na região, com vista à identificação de potenciais 

oportunidades para a sua reutilização e mudanças nos novos modelos de negócio que vão ao encontro 

da sua redução e/ou eliminação. Neste contexto foram desenvolvidos questionários direcionados às 

empresas dos referidos setores, com os objetivos de identificar: a produção de resíduos (quantidade) e 

o seu destino; e caracterizar as práticas adotadas pelas empresas na transição para uma EC. Os 

resultados mostram alguns resíduos comuns aos três setores. No Turismo, destacam-se os resíduos 

orgânicos e alimentares, bem como os resíduos de embalagens. Provenientes do Mar, surgem os 

resíduos de redes, linhas e armadilhas de pesca, complementados pelos óleos de motor. No setor 

Agroalimentar destacam-se os resíduos orgânicos e cartão. Conclui-se que apesar da importância que a 

EC detém nas políticas, a sua efetividade no quadro dos atores económicos tem de ser potenciada, 

evidenciando-se a necessidade de reforçar a difusão de novas práticas e incentivos para novos modelos 

de negócio (CCDR-Alg, 2021). 

Palavras-chave: Economia Circular; Estratégia Regional; Turismo; Mar; Agroalimentar; Algarve 

Abstract: In Algarve, the development of the Circular Economy Regional Agenda (CCDR-Alg 2019) has 

marked the discussion with the purpose to accelerate and stimulate the region’s transition to a more 

circular economy (CE). This communication aims to identify the profile of waste produced by the 

Tourism, Sea and Agri-food sectors in the region, with the objective to identify potential opportunities 

for its reuse and changes in new business models that meet its reduction and/or elimination. In this 

context, questionnaires were developed targeted at the companies in the aforementioned sectors in the 

region with the purpose to: identify waste production (quantity) and where it ends; and characterize 

the practices adopted by companies in the transition to a CE. Questionnaires results show some 

common waste to the three sectors. In Tourism, organic and food waste stand out, as well as packaging 

waste. From the Sea, waste from fishing nets, lines and traps appear, complemented by motor oils. In 

the Agri-food sector, organic waste and cardboard stand out. It is concluded that despite the importance 

that CE has in policies, its effectiveness within the framework of economic actors must be enhanced, 

highlighting the need to strengthen the dissemination of new practices among actors, as well as the 

creation of incentives for new business models (CCDR-Alg, 2021). 

Keywords: Circular Economy; Regional Strategy; Tourism; Sea; Agri-food; Algarve 
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1. Introdução 

O presente trabalho surge da necessidade de articular os setores-chave num contexto de economia 

circular na região com os domínios definidos para a Estratégia Regional 2030, com o objetivo de 

identificar potenciais oportunidades para a reutilização dos resíduos produzidos e introdução de 

mudanças nos novos modelos de negócios que vão ao encontro da sua redução. 

O foco no setor dos resíduos deve-se à lacuna de informação disponível sobre a produção e gestão 

de resíduos na região, principalmente para grupos de resíduos mais específicos associados aos 

principais setores de atividade da região. A escolha dos setores em análise, nomeadamente o Turismo, 

Mar e Agroalimentar prende-se por serem os setores com maior potencial de circularidade na região, 

assim como produtores de elevados volumes de resíduos.  

Neste sentido foram elaborados questionários direcionados as empresas dos referidos setores na 

região com o os objetivos de identificar a produção de resíduos (quantidade) e o seu destino e 

caracterizar as práticas adotadas pelas empresas na transição para uma economia circular, de forma a 

posteriormente se identificar a melhor forma de gerir os estes resíduos. 

 

2. Economia Circular 

O conceito de Economia Circular é relativamente recente, no entanto a ideia por detrás deste 

conceito surge devido às preocupações ambientais (Smol, Kulczycka & Avdiushchenko, 2017). Foi 

abordado pela primeira vez em 1990, como um modelo fechado baseado na interdependência entre a 

economia e o ambiente, onde se pretende melhorar a inovação, a eficiência, a preservação de recursos e 

aumentar a criação de emprego e a vida útil de bens, através da redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de matérias e energias (Banaitė, 2016; Lemos, 2018; Prieto-Sandoval et al., 2016) .  

Este conceito surgiu associado ao aumento da população urbana e do consumo e às suas 

consequências nos recursos naturais das regiões. A EC, atualmente, centra-se em três princípios 

“Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, que determinam um modelo de produção que permita a re-entrada dos 

materiais no ciclo económico (Mendes et al, 2020, cit. Ellen MacArthur Foundation,2012). 

No âmbito das Agenda Regionais de Economia Circular, foram identificados, para a região do 

Algarve, os setores com maior potencial de circularidade o Turismo, os resíduos de construção e 

demolição, as lamas de depuração, os resíduos têxteis e a pesca (CCDR-Alg, 2020). Posteriormente têm 

vindo a ser desenvolvidas várias estratégias, planos de ação e projetos, de forma, mais ou menos direta, 

nestes setores na região, como é o caso do Estudo de Análise do Metabolismo Regional do Algarve 

(Nisa, 2019), o Plano de Ação para os RCD na Região do Algarve (CCDR-Alg, 3Drivers, & Smart Waste 

Portugal, 2019) e diversos workshops para incentivar a transição das empresas e entidades da região para 

uma economia mais circular e sustentável.  

 

3. Métodos 

Com o intuito de identificar o perfil de resíduos produzidos na região do Algarve nos três setores 

um dos métodos utilizados foi o questionário, de forma a colmatar a carência de informação sobre a 

produção, gestão e destino dos resíduos produzidos pelas empresas da região. 

Previamente à elaboração dos questionários foi desenvolvido um trabalho de identificação dos 

principais resíduos em cada um dos setores, com o objetivo de facilitar a elaboração, preenchimento e 

análise dos questionários. No caso do setor do Turismo os produtos e resíduos identificados têm como 

referência os produtos e resíduos identificados para o questionário elaborado pela CCDR Algarve no 

âmbito do projeto ECRESHOT- Economia Circular e Resíduos de Sabonete de Hotelaria. No setor 

Agroalimentar e do Mar foram tidas como referências, literatura científica e documentos regionais 

complementado com o contributo da Direção Regional De Agricultura E Pescas Do Algarve (DRAP 

Algarve). Não obstante, foram deixadas perguntas em aberto para que fosse possível identificar outros 

resíduos para além dos considerados à partida. 

Os questionários foram divididos em 3 partes, com diferentes focos: 
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1. Estabelecimento: Identificação e caracterização da empresa; 

2. Produtos e Resíduos: Identificação dos principais produtos e resíduos produzidos/consumidos 

pela empresa, e respetivas quantidades e destinos; 

3. Circularidade da Empresa: medidas adotadas ou com intenção de adotar da empresa, no 

contexto de transição para uma economia circular. 

Para todos os produtos e resíduos identificados foi questionada a quantidade adquirida/utilizada 

em 2019, se é feita a separação dos resíduos (Sim; Não), qual o destino dos resíduos produzidos 

(Deposição seletiva; Mistura com restantes resíduos do estabelecimento; Outro) e qual o 

encaminhamento dos resíduos produzidos (Empresa licenciada; Equipamento de deposição seletiva; 

Outro). 

Na última fase deste questionário pretendeu-se analisar as preocupações e o compromisso das 

empresas na implementação de princípios e medidas para a transição para uma economia mais circular 

e sustentável, através de uma questão para identificar medidas e boas-práticas que as empresas já 

tenham implementado, que já estejam em processo de implementação ou que não tenham intenção de 

implementar. É fundamental para que se possa perceber o progresso da adoção de estratégias por parte 

das empresas de cada setor para que, consequentemente, se possam criar condições mais favoráveis à 

transição para uma economia circular na região do Algarve, a nível público e privado. 

 

4. Resultados e discussão 

No Tabela 1 é possível verificar todos os resíduos, em cada um dos setores, que foram identificados 

previamente no questionário direcionado às empresas algarvias.  

 
Tabela 1. Produtos e Resíduos definidos nos questionários direcionados às empresas algarvias. 

 

Os questionários foram lançados dia 24 de novembro de 2020, tendo estado disponíveis até dia 10 

de fevereiro de 2021. Todos os contactos efetuados, via correio eletrónico, foram categorizados segundo 

o setor e o tipo de entidades (empresas, entidades com associados/parceiros e entidades com 

beneficiários dos projetos desenvolvidos). 

Através da Tabela 2 é possível verificar o número de entidades que participaram nos questionários, 

sendo importante referir que nos 3 setores se obteve resposta de empresas com diferentes localizações 

geográficas no Algarve, predominando as localizadas em Albufeira e Faro.  

 

 

 

 

Turismo Agroalimentar Mar 

1. Produtos de Higiene 

(Gel Shampoo; Amaciador; 

Sabonete Líquido; Sabonete 

Barra) 

2. Bio resíduos 

3. Têxteis (Atoalhados; 

Cortinados; 

tapetes/Alcatifas; Outros) 

4. Móveis (Mobiliário 

interior; Mobiliário exterior; 

Outros) 

5. Eletrodomésticos 

(Televisão e plasmas; Fogões, 

frigoríficos; Outros) 

 

1. Plásticos (Filmes de cobertura de 

estufas e estufins, cobertura de solo, 

tubagens de rega, redes de 

ensombramento, embalagens de 

adubos, tabuleiros e vasos) 

2. Cartão/Papel (Embalagens) 

3. Orgânicos (Efluentes Pecuários; 

Lamas de fossas sépticas; Restos de 

animais; Restos de Plantas) 

4. Água Energia/Eletricidade 

5. Pneus usados 

6. Óleos de motor usados 

7. Embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos e de 

medicamentos para uso veterinário 

1. Plásticos (Redes, 

linhas e 

armadilhas de 

pesca; 

Embalagens) 

2. Cartão 

(Embalagens) 

3. Orgânicos/peixe 

danificado/rejeit

ado 

4. Máquinas/Equi

pamentos 

5. Óleos de motor 

usados 
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Tabela 2. As Contactos efetuados e respostas obtidas aos questionários direcionados aos setores na região do Algarve, no 
contexto de transição para uma economia mais circular 

 Turismo Agroalimentar Mar 

Contactos efetuados 578 98 97 

Respostas Obtidas 33 12 19 

Apesar do número de respostas ter ficado aquém do espectável, foi possível evidenciar o peso de 

alguns resíduos na região do Algarve.  

 
Tabela 3. Resíduos produzidos na região do Algarve, por setor de atividade, do mais ao menos produzido 

Turismo Agroalimentar Mar 

Alimentares/ orgânicos 

Gel Shampoo 

Embalagens de cartão 

Biorresíduos 

Vidro 

Embalagens de plástico 

Sabonete líquido 

Eletrodomésticos 

Restos de plantas 

Embalagens de cartão 

Alimentares/ orgânicos 

Embalagens de plástico 

Filmes de coberturas de estufas 

Tubagens de rega de plástico 

Embalagens de produtos 

fitofarmacêuticos 

Redes, linhas e 

armadilhas de pesca 

Óleos 

RCD 

Monstros 

Águas oleosas 

Embalagens de plástico 

Embalagens de cartão 

Madeiras 

Peixe rejeitado 

 

Na tabela 3 encontram-se sintetizados os resultados da produção de resíduos em cada setor. 

Verificam-se alguns resíduos comuns aos três setores (caso do plástico). No Turismo, destacam-se os 

resíduos orgânicos e alimentares, bem como os resíduos de embalagens. Provenientes do Mar, surgem 

os resíduos de redes, linhas e armadilhas de pesca, complementados pelos óleos de motor. No setor 

Agroalimentar destacam-se os resíduos orgânicos e cartão. Alguns dos principais resíduos são comuns 

a mais de um setor, é o caso dos resíduos de plástico, de cartão, alimentares e/ou orgânicos e os óleos 

usados.  

As empresas foram questionadas quanto à implementação, ou disponibilidade de implementação 

de algumas medidas e boas-práticas, nomeadamente: Medidas de inovação ao nível do produto e dos 

processos produtivos, de utilização eficiente da água e da energia, reutilização e recuperação de águas 

residuais, ações de formação e sensibilização, preferência em escoar para mercados de proximidade, 

colaboração em plataformas colaborativas, valorização de subprodutos, preferência na utilização de 

materiais circulares e biológicos, inclusão da sustentabilidade nas estratégias ambientais,  entre outros.  

Os resultados demonstraram que, de forma geral, os inquiridos apresentam, além de 

disponibilidade, vontade de participarem no processo de transição para uma economia circular, uma 

vez que muitas empresas já têm várias destas medidas implementadas ou em processo de 

implementação.  

Das medidas identificadas é possível concluir que as mais implementadas ou em processo de 

implementação foram: Incluir a sustentabilidade nas medidas ambientais; Ações de formação e 

sensibilização de boas-práticas (colaboradores/gestores/consumidores); Medidas de inovação ao nível 

do produto e dos processos; Medidas de utilização eficiente da água; Medidas de utilização eficiente da 

energia; Colaboração em Plataformas Colaborativas entre os diversos atores; e Assegurar a recolha 

seletiva dos resíduos produzidos e correto encaminhamento para entidades gestoras de resíduos. 

As medidas que demonstraram ter maior resistência por parte das empresas pode ser justificado 

pela complexidade e encargos financeiros associados às mesmas, nomeadamente o caso da recuperação 

e reutilização de águas residuais.   

No setor do Mar verificou-se, de forma geral, uma maior dificuldade na disponibilidade das 

empresas em adotarem algumas medidas. Nomeadamente no investimento de equipamentos que visem 

melhorar a gestão de resíduos a bordo do navio, a recolha de detritos do mar por parte dos pescadores, 

assegurar que as redes, linhas e armadinhas de pesca quando chegam ao fim de vida são encaminhadas 

para entidades gestoras de resíduos para o reaproveitamento das mesmas e ainda no reaproveitamento 

de desperdício alimentar pela própria entidade, ou enviado para uma entidade competente. 
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No setor Agroalimentar é importante combater as questões associadas à dificuldade de reciclagem 

de alguns resíduos agrícolas de plástico, nomeadamente, os contaminados com solo, areia e/ou 

pesticidas, que tem um peso considerável na região. Uma das soluções de inovação propostas em quase 

todos os resíduos de plástico deste setor passa pela produção e utilização de produtos agrícolas que 

substituam o plástico através de materiais biodegradáveis. 

No caso do setor do Mar , os resíduos são bastante diversificados, havendo em bastantes casos 

procutos compostos por mais do que um material, o que dificulta a sua gestão. É fundamental que se 

assegure que estes resíduos não vão parar ao mar e que as empresas estão cada vez mais 

consciencializadas deste problema, com o intuito de que as mesmas contribuam para se reverter a 

situação atual da poluição no mar. 

No setor do Turismo, a questão mais preocupante, é o crescimento descontrolado dos resíduos 

produzidos na região do algarve pela atividade turística, sendo atualmente, a região portuguesa 

responsável pela maior percentagem de resíduos provenientes do setor do Turismo.  

 

5. Conclusões 

São cada vez mais as empresas com preocupações ambientais, sustentáveis e circulares e com 

necessidade de se adaptarem, através de medidas e de modelos de negócios que vão ao encontro de, 

por exemplo, designs de produtos e processos de produção mais circulares, desenvolvimento de novos 

modelos de negócios, entre outros. No entanto, embora as empresas possam promover alguns 

princípios e medidas existem alguns fatores, que não estão dependentes somente das empresas, e que 

são fundamentais para acelerar e promover a transição para uma economia mais sustentável e circular, 

num contexto empresarial. 

É fundamental que criem condições de acesso a ferramentas de financiamento e gestão de risco 

para as empresas poderem apostar em investimentos de capitais e em I&D e que se estimule a 

colaboração efetiva entre as cadeias de valor e os vários setores, principalmente num contexto regional, 

para que se consiga, efetivamente, estimular uma economia mais circular e mais oportunidades de 

negócio que vão ao seu encontro. 

Conclui-se que apesar da importância que a EC detém nas orientações e políticas, a sua efetividade 

no quadro dos atores económicos tem de ser potenciada, evidenciando-se a necessidade de reforçar a 

difusão de novas práticas entre atores, bem como a criação de incentivos para novos modelos de negócio 

(CCDR-Alg, 2021). 

No seguimento deste projeto, com o intuito de colaboração efetiva entre as cadeias de valor e os 

vários setores, principalmente num contexto regional, estão previstas a realização de comunidades de 

inovação com intuito de se discutir as formas de operacionalização da Economia Circular e a sua 

articulação com a Estratégia Regional 2030, focadas na valorização e criação das ideias de negócio de 

base tecnológica (Start-ups), na identificação e valorização dos resultados de I&DT (Inovação e 

Desenvolvimento Tecnológico) passíveis de serem comercializados através da criação de novas 

empresas (Spin-Offs), no fomento de processos de descoberta empreendedora e, ainda, na promoção da 

divulgação de linhas de financiamento a projetos empresariais. 
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Num tempo de desafios e mudanças impostos pela pandemia, coincidente com o final de um ciclo de execução 

de políticas públicas e o início de uma nova fase que se pretende não só de adequada programação como também de 

operacionalização, é urgente refletir uma transição equitativa, justa e verde.  Em função da emergência que 

vivemos, o ordenamento do território, com a sua complexidade organizacional, diversidade de instrumentos e 

pluralidade de abordagens, constitui um domínio privilegiado para analisar os contributos e as perspetivas da 

Geografia, a partir de resultados de investigação sobre dinâmicas, processos, tendências territoriais e soluções 

credíveis para o desenho de novos caminhos de desenvolvimento sustentável, centrados em particular nas seguintes 

áreas temáticas: 

1. Balanço das políticas e intervenções em 2014-2020 

2. Desafios para as políticas públicas em 2021-2027 

3. Novos instrumentos e prioridades de gestão territorial 

4. Participação pública e governança territorial 

5. Sustentabilidade urbana no pós-pandemia 

6. Dinâmicas e oportunidades em territórios de baixa densidade 

7. Ordenamento do Território e mudança climática: estratégias multi-escalares de adaptação. 
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Resumo: O desmonte da Reforma Agrária e das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar 

camponesa foram impulsionados durante o governo ilegítimo de Temer, dando continuidade no 

Governo de Bolsonaro. O mesmo não aconteceu com a agricultura capitalista, vê-se o seu alinhamento 

com o Estado, contribuindo com a expansão do capitalismo no campo. O objetivo é analisar o desmonte 

de políticas inerentes à Reforma Agrária e das políticas públicas nas últimas décadas e como estas ações 

se materializaram na vivência no Projeto de Reforma Agrária, Assentamento Rural 20 de Março no 

município de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul. 

Palavras-chave: Reforma Agrária; políticas públicas; agricultura familiar camponesa.  

Abstract: The dismantling of the Agrarian Reform and public policies aimed at peasant family farming 

were promoted during the illegitimate government of Temer, continuing under the Government of 

Bolsonaro. The same didn’t happen with capitalist agriculture, we can see it’s alignment with the State, 

contributing to the expansion of capitalism in the countryside. The objective is to analyze the 

dismantling of policies inherent to Agrarian Reform and public policies in recent decades and how these 

actions materialized in the experience of the Agrarian Reform Project, Rural Settlement 20 de Março in 

the municipality of Três Lagoas, state of Mato Grosso do Sul . 

Keywords: Agrarian Reform; public policy; peasant family farming. 

 

1. Introdução 

O desmonte da Reforma Agrária e das políticas públicas voltadas para agricultura familiar 

camponesa se intensificaram durante o golpe institucional, em 2016, que levou Michel Temer à 

Presidencia da República. Tais ações de cunho neoliberal se intesificaram no de Governo de Jair Messias 

Bolsano. Contudo, será analisado, neste trabalho, também os Governos de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), de Luíz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rouseff.  

Assim, para atingir o objetivo, será apontado o desmonte das políticas inerentes à Reforma Agrária 

e das políticas públicas voltadas para agricultura familiar camponesa nas últimas décadas e como este 

desmonte se materializa no chão do assentamento, tendo como exemplo, o Projeto de Reforma Agrária 

denominado Assentamento 20 de Março, localizado no município de Três Lagoas, estado de Mato 

Grosso do Sul.  

Para compreender as ações dos recentes dos governos no Brasil, que favoreceram e favorecem a 

expansão geográfica do capitalismo por meio de políticas públicas de cunho neoliberal, priorizando o 

agronegócio e deixando a mercê os povos do campo e da cidade, fez-se necessário realizar uma revisão 

bibliográfica. Assim, para compreender o desmonte da Reforma Agrária e das políticas públicas, a ação 

do Estado, que é um agente central na sociedade capitalista, na expansão do agronegócio no campo e 
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na questão agrária no Brasil, sobretudo, no Mato Grosso do Sul, foram utilizados textos de Alentejano 

(2020), Nardoque (2017) e Nardoque, Melo, Kudlavicz (2018), Almeida (2012, 2017), Fabrini (2011), 

Oliveira (2007).  

Para compreender o papel do Estado no favorecimento ao agronegócio e no desmonte das políticas 

públicas, foram análisados dados do Banco de Dados da Luta Pela Terra (DATALUTA) e da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). Para investigar a materialização da contrarreforma agrária 

(OLIVEIRA, 2007), foram realizados trabalhos de campo entre os dias 07 a 08 de dezembro de 2020 no 

Projeto de Assentamento 20 de Março.  

 

2. O desmonte da Reforma Agrária e do Programa Nacional de Alimentos (PAA) – algumas 

considerações  

Segundo Nardoque (2017), o Estado é um agente central na sociedade capitalista e, nesse sentido, 

as asções dos Governos de FHC, Lula e Dilma favoreceram a expansão geográgica do capitalismo por 

meio de políticas públicas de cunho neoliberal. Um dos exemplos, que demonstra que o Estado está a 

serviço do capitalismo, está relacionado com o abandono da Reforma Agrária que perpassou diferentes 

governos. Segundo dados do Relatório DATALUTA (2019), até o ano de 2019, no Brasil, havia 9.528 

assentamentos rurais, ocupando 82.496.026 hectares. 

No primeiro mandato (1995-1998) de FHC, foram criados 2.344 assentamentos rurais e, 1.957, no 

segundo (1999-2002), totalizando 4.301. No Governo Lula, foram criados 2.367 assentamentos rurais no 

primeiro mandato (2003-2006) e apenas 1.223, no segundo mandato (2007-2010), alcançando 3.590. Deste 

modo, é notório que o Governo FHC criou mais assentamentos comparando-se aos criados no Governo 

Lula. A implementação de assentamentos rurais durante os dois mandatos do FHC foi o caminho para 

conter os conflitos e, contudo, esse governo criou programa de acesso à terra pautado na compra e 

venda de terra, a Reforma Agrária sem conflitos (NARDOQUE, 2017). Este “modelo”, denominado de 

Reforma Agrária de Mercado, continuou em outros governos (Lula, Dilma e Temer) (LUIZ; 

NARDOQUE, 2019). 

Contudo, a implantação de assentamentos no primeiro mandato (2011-2014) da Presidenta Dilma 

Rousseff se expressa num total de 509 assentamentos. No segundo mandato (2015 a maio de 2016), 

foram criados apenas 109 assentamentos. Durante o Governo Temer foram implantados 29 

assentamentos. É visível a quase paralisação da Reforma Agrária a partir de 2011. No Governo 

Bolsonaro, a Reforma Agrária deixou de ser prioridade de política pública para o campo, pois foram 

implantados apenas dois assentamentos em 2019. Consequentemente, o desmonte da Reforma Agrária 

faz com que aumentem os conflitos e a violência no campo. 

Deste modo, o processo histórico de apropriação capitalista da terra e a aliança estabelecida pelos 

capitalistas-proprietários-Estado (NARDOQUE; MELO; KUDLAVICZ, 2018) são um entrave para 

realização da Reforma Agrária, pois, o Estado prioriza condições para a expansão da agricultura 

capitalista e das empresas ligadas ao agronegócio do campo. 

Além disso, os benefícios para o setor do agronegócio não foram interrompidos nos governos 

petistas, ao contrário, houve continuidade, perpassando o Governo Temer, até o governo atual, de 

Bolsonaro. Assim, segundo Alentejano (2020), estes governos cooperaram com a agricultura capitalista, 

visto a concessão de créditos (figura 1) para esse setor (ALENTEJANO, 2020).  
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Figura 1: Brasil: evolução do Crédito Rural em bilhões de Reais – 2003-2019 Fonte: Alentejano, (2020). Organizado pela 

autora.  

 

Nesse sentido, Alentejano (2020) aponta que no ano de 2003/2004, no Governo Lula, o valor do 

crédito rural totalizou R$ 32,6 bilhões, sendo R$ 27,2 bilhões destinados para a agricultura patronal e 

R$ 5,4 bilhões para Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Em 

2016/2017, o valor do crédito rural aumentou significativamente, totalizando R$ 232,88 bilhões, sendo 

R$ 202,88 bilhões destinados para a agricultura capitalista e R$ 30 bilhões destinados para a agricultura 

familiar. Conforme demonstram os dados, a agricultura familiar nunca foi prioridade, contudo, no 

Governo Lula apresentou o melhor resultado.  

Outra política pública que está com desmonte em curso é o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA). O primeiro passo para o desmonte deste programa foi a extinção dos dois Ministérios que 

destinavam os recursos para compra dos alimentos e pela diminuição dos recursos destinados para este. 

O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) foi extinto pela Lei N° 13.844, de 18 

de junho de 2019. Desse modo, as funções atribuídas a esse Ministério foram encaminhadas para o 

Ministério da Cidadania. Com a MP 726, de 12 de maio de 2016, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) foi extinto.  

Assim, o PAA, criado em 2003, instituído pela Lei de nº 10.696/2003, ligado ao Programa Fome 

Zero, tinha recursos destinados pelo extinto MDS e pelo extinto MDA, com destaque para categoria 

Compra da Agricultura Familiar para Doação Simultânea (CPR-Doação). (NARDOQUE; MELO; 

KUDLAVICZ, 2018).  

Nesse sentido, os produtos da agricultura familiar camponesa, adquiridos pela categoria CPR-

Doação, eram doados para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Deste modo, 

esse programa contribuiu na comercialização dos produtos, um dos maiores desafios para os 

agricultores familiares camponeses, contribuindo para a melhoria de renda e, ao mesmo tempo, oferecia 

alimentos saudáveis às pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade. 

O maior valor formalizado para esse programa foi durante o Governo Dilma no ano de 2011, com 

um R$ 386.093.480,60 milhões, esse valor foi destinado para 2.219 CPRs, ou seja, associações e/ou 

cooperativas. A partir de 2016, o valor diminuiu, sendo R$ 31.254.641,76 milhões, em 2019, e R$ 

209.810.532,43 milhões em 2020, ambos no Governo Bolsonaro. Embora houve o aumento em 2020, este 

valor foi destinado para 1.657 CPRs, assim, quando é dividido, este valor é minimizado.  

 

3. A materialização da contrarreforma agrária no município de Três Lagoas/MS: PA 20 de Março 

A aliança capitalistas-proprietários-Estado e o processo histórico da apropriação capitalista da terra 

(NARDOQUE; MELO; KUDLAVICZ, 2018) possibilitaram a expansão geográfica do capitalismo no 

Brasil, sobretudo, em Mato Grosso do Sul, concentrando ainda mais a estrutura fundiária. Essa fração 
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do território, outrora marcada pela pecuária extensiva, atualmente é marcada pelo pacto de classes, 

expressos nos monocultivos de soja, milho, cana e eucalipto, este último vinculado ao complexo 

eucalipto-celulose-papel no Leste do estado (ALMEIDA, 2012). 

Paralelamente a este contexto de terra concentrada e de cultivos voltados ao mercado externo, há 

o desmonte da Reforma Agrária e das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar em Mato 

Grosso do Sul. Segundo os dados do DATALUTA (2019), até o ano de 2019, no estado apresentavam-se 

206 assentamentos, ocupando apenas 718.147 hectares (0,9 %), de uma área total de 38.780.033,63, 

segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

O município de Três Lagoas é marcado pela territorialização do capital no campo (OLIVEIRA, 

2007), personificado no agronegócio voltado para o setor celulósico. Contudo, esta fração do território 

também possui assentamentos de Crédito Fundiário (Assentamento Palmeira e Paulistinha) e de 

Reforma Agrária (Assentamento 20 de Março e Pontal do Faia) (figura3), logo, está em disputa, pois, 

estes assentamentos são uma “presença incômoda” (ALMEIDA, 2017, p.5), mesmo com a hegemonia da 

agricultura capitalista e das empresas ligadas ao setor. Portanto, o território está em disputa.  

 
Figura 2: Assentamentos de Reforma Agrária Fonte: Borzone, (2018). 

 

Assim, nesta fração do território é possível notar o processo de contrarreforma agrária 

(NARDOQUE, 2017), pois o Estado assenta e é pouco efetivo, ocasionando a exclusão dos camponeses 

do acesso às políticas públicas. Embora essas políticas apresentem problemas, são fundamentais para a 

permanência das camponesas e camponeses na terra de vida e de trabalho, sobretudo os créditos iniciais 

de Reforma Agrária para construção de infraestrutura, como rede de água e de energia, as estradas e as 

habitações. O PA 20 de Março ficou por seis anos sem rede de energia elétrica e sem os créditos iniciais 

para construções de habitações.  

 Nesse sentido, a pouca presença do Estado dificulta a recriação camponesa e abre margem para a 

iniciativa privada via projetos de responsabilidade social das grandes empresas do setor de eucalipto-

celulose, como a Eldorado Brasil e a Suzano, sobretudo nos assentamentos de Reforma Agrária cercados 

pelo monocultivo de eucalipto nos municípios de Três Lagoas e de outros no entorno. Durante trabalho 

de campo realizado no PA 20 de Março , localizado no município de Três Lagoas, este abandono é 

contado por uma agricultora familiar camponesa. Embora exista recurso destinado para agricultura 

familiar, via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), não são todos 
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que conseguem acessar. Outro ponto importante é a burocracia para acessar, em muitos casos, as 

informações não são passadas para os agricultores familiares camponeses.  

Mediante trabalho de campo, foi possível notar a dificuldade em acessar ao PAA e se manter nele. 

Nesse sentido, além do baixo recurso destinado para a compra de alimentos, existem outras 

problemáticas, a saber: a dificuldade do acesso, pois, se o agricultor familiar camponês não tiver com a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) regularizada não consegue acessar nenhuma política pública, 

inclusive o PAA; outro ponto está relacionado à burocracia, pois é muito burocrático acessar ao PAA e, 

quando se tem acesso, são exigidos diversos documentos e, se não tiverem de acordo, ocorre o atraso 

no pagamento; outra variável está relacionada ao transporte dos alimentos, pois, anteriormente, esses 

alimentos eram transportados pela Mesa Brasil Serviço Social do Comércio(Sesc) , mas, atualmente os 

agricultores familiares camponeses precisam se organizar para a entrega dos produtos. Assim, além do 

cultivo e da colheita, precisam fazer a entrega, destinando parte da renda para o frete, pois não possuem 

caminhão. 

 
Figura 3: PA 20 de Março/Três Lagoas (MS): agricultores familiares camponesas no entreposto para entrega e pesagem do 

PAA – 2020. 
 

Contudo, pela falta de acesso à DAP e/ou pela burocracia em acessar o PAA, os agricultores 

familiares camponeses do Assentamento 20 de Março buscam estratégias para se (re)produzirem 

enquanto classe e permanecerem na terra de vida e de trabalho. Pode-se elencar como estratégia a 

parceria do Grupo das Hortas com os projetos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 

coordenados pela Profa. Dra. Rosemeire Aparecida de Almeida. Com o início da pandemia, gerada pelo 

novo coronavírus - COVID 19, os agricultores familiares camponeses se reinventaram e criaram 

estratégias para garantir o escoamento dos produtos para a cidade e, ao mesmo tempo, a renda para se 

manterem na terra.  Desta forma, o projeto junto à UFMS para escoar os produtos sofreu alterações, 

tornando-se a feira na modalidade de delivery, denominado “Feira Agroecológica online”, organizada 

em grupo de consumo pelo aplicativo WhatsApp. 
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5. Conclusões 

A análise realizada nesse artigo apresenta breves considerações acerca do desmonte da Reforma 

Agrária e das políticas públicas voltadas para agricultura familiar camponesa, sobretudo o PAA, desde 
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o primeiro governo do FHC até o Governo Bolsonaro e alinhamento e favorecimento à agricultura 

capitalista e às empresas ligadas ao agronegócio, expresso na aliança capitalista-proprietário-Estado.   

Neste sentido, vê-se o Estado mínimo para os trabalhadores e máximo para o capital, no sentido 

de promover infraestrutura, concessões de créditos, etc. para o desenvolvimento do capitalismo no 

campo. Por outro lado, o desmonte das políticas públicas voltados para a agricultura familiar 

camponesa causam a exclusão dos povos do campo. Embora as políticas públicas destinadas para 

agricultura familiar apresentem problemas, estas são fundamentais para reprodução camponesa, em 

específico o PAA, que não foi extinto, entretanto, passa por cortes drásticos de recursos.  
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Resumo: Repensar o espaço rural do futuro é uma oportunidade para contribuir no mitigar das 

alterações climáticas, reduzir o despovoamento e revitalizar as economias locais. Neste quadro, a 

abordagem metodológica desenvolvida assenta no reforço da multifuncionalidade numa articulação de 

cinco áreas de intervenção estratégica: agricultura, florestas e pastagens, habitar em meio rural, turismo 

e cultura e transição energética. Do exercício resulta uma reflexão prospetiva sobre o espaço rural 

enquanto sistema circular sustentável que conduz ao dinamizar de modelos de ordenamento e 

planeamento desses territórios a favor de um desenvolvimento local mais competitivo e diversificado.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Ordenamento do Território; Políticas Locais; Sistema 

Circular Sustentável; Especialização/Crescimento Inteligente 

Abstract: Rethinking the future countryside is a unique opportunity to mitigate climate change, reduce 

depopulation and revitalize local economies. In this context, the methodological approach developed is 

based on promoting multifunctionality in articulation with five areas of strategic intervention: 

agriculture, forests and pastures, living in rural areas, tourism and culture and energy transition. The 

result is a prospective reflection on the rural space as a sustainable circular system that leads to 

dynamizing models of planning and planning of these territories favouring more smart, competitive 

and diversified local development. 

Keywords: Sustainable Development; Spatial Planning; Local Policies; Multifunctionality; Sustainable 

Circular System; Smart Specialization 

 

1. Introdução 

A transição das cidades para modelos de desenvolvimento capazes de contrariar o rumo à 

catástrofe global para a qual a sociedade está encaminhada é um dos principais desafios relacionados 

com as agendas internacionais para a sustentabilidade (Haughton, 1997).  

Desde a publicação do Relatório de Brundtland em 1986 até hoje, as cidades continuam a ser os 

principais vetores de intensificação do esgotamento dos recursos naturais, emissões de gás de efeito de 

estufa e degradação ambiental, muitas vezes obtidos à custa das áreas rurais envolventes (Pearson et 

al., 2014).  

De uma reflexão crítica sobre este tema, o que emerge é que se as cidades são o resultado dos 

fracassos do progresso industrial, da globalização, da cultura do bem-estar e da qualidade de vida 

enquanto os êxitos rurais têm de ser ainda descobertos (Woods, 2011).  

Citando Gonçalo Ribeiro Telles: “Também a ‹‹urbe›› está agarrada ao ‹‹agro›› e este cola-se à cidade 

como a horta a habitação”(Fernando Pessoa, 2016:99).  

Contudo e apesar da relevância da relação simbiótica entre cidade e campo, pouco se fala que para 

combater a crise ambiental e económica em curso, ocorre investir também num “olhar além do urbano” 
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que identifique o Espaço Rural como parte ativa e dinâmica daquele que é, desde sempre, o suporte das 

atividades de todas as sociedades: o território (Poggi, 2018). 

 Num mundo em permanente urbanização, o espaço rural tem sido caracterizado por uma 

marginalização espacial e política, em resultado da reduzida importância das suas atividades 

económicas face às cidades (Ferrão, 2000). Neste quadro, as áreas rurais constituem o espaço onde os 

assentamentos e infraestruturas ocupam menos áreas de paisagem quando comparadas com as áreas 

urbanas.  

Contudo, na sequência da exaltação da urbanização, como modelo de progresso que se opõe ao 

estilo de vida rural antiquado e obsoleto, “tem-se vindo a assistir ao abandono da agricultura, abrindo 

caminho à progressão das manchas urbanas por vezes em solos de excelente aptidão agrícola” (Firmino, 

2006:144).  

É curioso notar que esta evidência resulta de uma tendência consolidada em Portugal que, embora 

seja um país predominantemente rural (Mafra & Silva, 2004), continua a apresentar um modelo de 

Ordenamento do Território mais especializado na urbanização e na (des)ilusão tecnológica como 

motores de desenvolvimento e competitividade.  

Torna-se assim fundamental elaborar respostas integradas capazes de contrariar as principais 

problemáticas dos territórios de baixa densidade e que sejam relacionadas com as alterações climáticas, 

o despovoamento e envelhecimento da população e a fragilidade das suas economias locais.  

Este contexto conduz à oportunidade de se repensar o Espaço Rural Contemporâneo, atuando com 

um conjunto de abordagens de análise e diagnóstico integradas que possam ser as bases de um projeto 

para o Espaço Rural do Futuro: como território economicamente inovador, socialmente inclusivo e 

ambientalmente equilibrado.  

É esta reflexão que leva ao propósito do presente estudo exploratório sobre como dinamizar o 

Espaço Rural, adotando a sustentabilidade como princípio orientador de um conjunto de abordagens 

que oscilam entre a perspetiva analítica da Geografia e o pensamento estratégico do Ordenamento do 

Território.  

 

2. Metodologia 

A procura da multifuncionalidade, aliada à necessidade de reconstruir uma cultura de 

ordenamento dos territórios de baixa densidade, constituem o ponto de partida do desenvolvimento de 

um método orientador para planear o espaço rural do futuro, numa perspetiva de complementaridade, 

inovação e dinamização de base local (Figura 1).  

É, assim, que surge a reflexão prospetiva sobre cinco áreas de intervenção estratégica que, além da 

agricultura, identificam os sectores da florestas e pastagens, do habitar em meio rural, do turismo e 

cultura e por fim, da transição energética enquanto principais vetores de dinamização dos territórios de 

baixa densidade.  
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Figura 1. Metodologia  

 

A Fase de Análise/Caracterização seguida pela Fase de Diagnóstico permitem um enquadramento 

de síntese sobre a situação atual do território municipal, a utilizar como base de trabalho na fase de 

Dinamização.  

Neste sentido, a Fase de Dinamização estrutura-se de acordo com cinco vetores que foram 

identificados para auxiliar a sistematização de propostas de desenvolvimento local que possam 

contribuir para a construção das soluções do Espaço Rural do Futuro, com possibilidade de aplicação e 

adaptação a diferentes domínios de intervenção próprios do Ordenamento do Território. 

É após esta fase que surge o momento da elaboração de orientações estratégicas da qual resultarão 

ações a implementar na Fase de Integração.  

De referir que as correlações entre a fase de Dinamização e a da elaboração das Orientações 

Estratégicas constitui o contributo inovador da investigação desenlevada, sendo neste âmbito, que se 

destaca a necessidade de repensar as funções tradicionais do espaço rural assumindo o desafio de fazer 

com estes territórios possam ser um palco de desenvolvimento indutor de um modelo mais sustentável.  

Enunciam-se, assim, alguns dos fatores e oportunidades diretamente interligados e que, além do 

elemento da sustentabilidade, são determinantes para a dinamização do espaço rural do futuro: 

Inovação e Competitividade Local, Coesão Social e Territorial, Economia Circular e Resiliência, 

Comunidades Locais Inclusivas Especialização/Crescimento inteligente.  

De modo a que seja possível definir um quadro de Orientações Estratégicas nestes domínios, é 

essencial envolver os diferentes atores intervenientes a nível local, e enquadrados no processo de 

tomada de decisão.  

A participação de diferentes agentes políticos, sociais e económicos torna a decisão mais objetiva, 

conduzindo as propostas para a última fase do processo que se prende com a integração dos fatores e 

oportunidades anteriormente selecionados nas políticas, instrumentos de gestão do território e 

mecanismos de financiamento/atração de investimentos que incidem à escala local.  

Utilizando a escala do Município, a metodologia proposta assenta no entendimento do espaço rural 

enquanto “sistema circular sustentável” que procura valorizar os recursos naturais e humanos numa 

lógica de desenvolvimento integrado. Ainda neste quadro, a promoção de atividades económicas de 

proximidade, formas eficientes e participadas de governança e soluções tecnológicas para as 

comunidades locais complementam as duas primeiras ligadas ao meio natural e humano reforçando-se 

entre si (Figura 2). 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
65 

 

 
Figura 2. Modelo de sistema circular sustentável para o espaço rural  

 

3. Resultados e discussão 

A aplicação da metodologia anteriormente referida, decorreu através de um ensaio pedagógico 

desenvolvido com os alunos do 2ª ano da licenciatura em Geografia e Planeamento Regional da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa ao longo do 1ª semestre de 

2021/22.  

O caso de estudo selecionado para a aplicação do método foi o concelho de Arraiolos que se 

caracteriza por um conjunto de problemáticas e oportunidades próprias dos territórios de baixa 

densidade. Localizado na sub-região do Alentejo Central (NUTIII), Arraiolos é um concelho do interior 

do País que pelas características físicas, baixas densidades populacionais, dimensão e estrutura dos 

aglomerados e perfil económico e social demostra um cariz marcadamente rural. 

Neste quadro, os 57 alunos divididos em grupos de 2/3 elementos escolheram um vetor de 

dinamização do espaço rural de acordo come os próprios interesses, desenvolvendo em seguida um 

trabalho prático estruturado de acordo com a elaboração de um quadro de análise e caraterização, 

diagnóstico, descrição da proposta e principais contributos.  

Assim sendo, foram desenvolvidas as bases teóricas para 27 projetos de dinamização do espaço 

rural do Concelho de Arraiolos (Tabela 1). 
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Tabela 1. Lista de 27 projetos de dinamização do espaço rural no Concelho de Arraiolos 

AGRICULTURA 

1. Bio aldeia: inovando o espaço rural 

2. Arraiolos, uma terra de oportunidades de agricultura biológica e turismo 

3. A importância da rentabilização da água para fins de rega no município de Arraiolos 

4. Bioturismo: potencial motor do desenvolvimento sustentável de Arraiolos? 

5. Roteiro agro-pastoril: à descoberta do Município de Arraiolos 

6. Permacultura: uma alternativa sustentável para Arraiolos? 

7. Apicultura em Arraiolos: uma aposta sustentável? 

8. Agrossilvicultura em Arraiolos: transição para uma produção sustentável 

FLORESTAS E PASTAGENS 

1. Centro Especializado de Formação para a valorização e preservação das florestas 

2. Incêndios Florestais em Arraiolos: uma análise prospetiva 

3. O Eucalipto: problema resolvido ou por resolver? 

HABITAR EM MEIO RURAL 

1. O espaço público como motor de regeneração urbana das aldeias em Arraiolos 

2. Modelos de habitação sustentável: uma solução para o espaço rural em Arraiolos? 

TURISMO E CULTURA 

1. O Roteiro do Tapete de Arraiolos: um instrumento de descoberta do território municipal 

2. Valorização integrada do Castelo de Arraiolos: o passadiço cultural municipal  

3. A promoção do Turismo Ecológico em Arraiolos: o Glamping do Divôr 

4. Valorizar, Preservar e Transmitir: Centro de Formação do Tapete de Arraiolos 

5. Requalificação da ecopista de Arraiolos: principais contributos numa perspetiva local 

6. Pelos caminhos dos vinhos alentejanos: Roteiro vitivinícola no Município de Arraiolos 

7. Cyclo-tourism as a vector for the rural development: the example of Arraiolos 

8. A Empada de Arraiolos: um novo marco no turismo gastronómico da região? 

9. Turismo de Aldeia: bordar experiências numa planície Alentejana 

10. Glamping desportivo da Albufeira da Barragem do Divôr 

11. Dar uma nova vida ao Castelo e à Vila de Arraiolos 

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

1. Eficiência energética nas aldeias: um contexto de oportunidade? 

2. Arraiolos: cluster da energia solar num território de baixa densidade? 

3. "Tetos" de Girassóis: energia verde a partir da radiação solar 

 

Da análise qualitativa e quantitativa sobre os temas desenvolvidos é possível identificar que o vetor 

do Turismo e Cultura - com 11 projetos, seguido pela Agricultura - com 8, constituem o maior foco de 

interesse, consubstanciando fatores e oportunidades estratégicas extremamente relevantes para o 

desenvolvimento local do concelho. Este facto não surpreende dado estes dois vetores serem aquele que 

mais têm vindo a ser desenvolvidos em particular nas áreas rurais. 

Por outro lado, é interessante observar o surgimento de novas potencialidades ligadas com os 

vetores das Florestas e Pastagens e da Transição Energética ambos com 3 projetos que se afirmam ser 
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um âmbito de intervenção com um enorme potencial para um espaço multifuncional e ao mesmo tempo 

energeticamente eficiente. Por fim, o tema do Habitar em Meio Rural, apesar de ser abordado por apenas 

2 projetos não deixa de ser um vetor de dinamização extremamente importante sobretudo quando 

associado ao tema da regeneração e reabilitação urbana enquanto instrumentos para melhorar a 

qualidade de vida das populações e conter o consumo de solos. Os 27 projetos de dinamização do espaço 

rural apresentados na Tabela 1, constituem um ensaio que permite entender as potencialidades da 

metodologia proposta e os seus contributos empíricos, para a futura elaboração de um quadro de 

orientações concebido para responder à diversidade de contextos e oportunidades que podem vir 

caracterizar os territórios de baixa densidade.  

 

4. Conclusões 

Apesar do espaço rural ter um elevado potencial para desempenhar um papel decisivo na 

dinamização dos princípios do desenvolvimento sustentável, até hoje não conseguiu afirmar o seu 

posicionamento estratégico face aos novos contextos de mudança que a sociedade está a enfrentar. Esta 

realidade em parte prende-se com uma situação de estagnação social e económica que não permite 

assegurar, desenvolver e garantir condições para um crescimento efetivo que conduza a uma maior 

fixação da população. A possibilidade de se inverter estas tendências regressivas, típicas dos territórios 

de baixa densidade, é entendível pelo número e variedade de temas abordados que o ensaio realizado 

apresentou. Neste âmbito, consegue-se concluir que existem contextos para uma especialização 

diferente do espaço rural onde a agricultura, as florestas e pastagens, o turismo e a cultura e a habitação 

continuam a ser os vetores determinante, em paralelo com as novas oportunidades que a transição 

energética e a digitalização criam para a fixação mais elevada em termos absolutos de população mais 

jovem. Neste sentido, é essencial reequacionar os modelos de planeamento do espaço rural, visando a 

revitalizar não só o tecido económico, mas também modernizar a sua sociedade, reforçando ao mesmo 

tempo a valorização e proteção do meio ambiente que lhe dão suporte. 
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Resumo: O objetivo do estudo é avaliar o impacto que duas iniciativas de natureza distinta tiveram no 

desenvolvimento de territórios de baixa densidade: Projeto Querença (PQ), com ações sociais, 

simbólicas e de empreendedorismo; Mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais (MGSER) - 

Universidade do Algarve, com o concelho de Alcoutim como território anfitrião. Para obtenção de 

dados foi utilizada a triangulação (pesquisa bibliográfica/entrevistas semiestruturadas). No PQ 

evidencia-se conjugação de entidades públicas e privadas, apoio de patrocinadores e mediatização pela 

comunicação social originando iniciativas empresariais. O MGSER facilitou formação num concelho 

rural, criando um conjunto de soluções inovadoras, baseadas em investigações académicas.  

Palavras-chave: Territórios de baixa densidade; despovoamento; desertificação; Querença; Alcoutim 

Abstract: The aim of this study is to assess the impact that two different initiatives had on the 

development of low-density territories: Projeto Querença (PQ), with social, symbolic and 

entrepreneurial actions; Master in Sustainable Management of Rural Areas (MGSER) - University of 

Algarve, with the municipality of Alcoutim as host territory. To obtain data, triangulation (bibliographic 

research/semi-structured interviews) was used. The combination of public and private entities, support 

from sponsors and media coverage, giving rise to business initiatives must be highlighted in the PQ. 

MGSER facilitated training in a rural council, creating a set of innovative solutions based on academic 

research.  

Keywords: Low-density territories; depopulation; desertification; Querença; Alcoutim 

 

1. Introdução 

As áreas rurais cobrem aproximadamente 75% da área dos países da OCDE (OCDE, 2006), 57% do 

território da União Europeia (Comissão Europeia, 2012) e cerca de 80% do território português (Ferreiro 

et al., 2015). Globalmente, têm vindo a sofrer grandes alterações nos métodos agrícolas, na indústria 

agroalimentar e na demografia, com aparecimento de novas atividades (Torre & Traversac, 2011). Em 

muitas regiões rurais o emprego deixou de ser predominantemente agrícola, desenvolveram-se 

expressões regionais diferenciadas com um mercado de atividades rurais não agrícolas (turismo, lazer, 

etc.) (Baptista, 2001). Nestas regiões os riscos e fragilidades associados ao envelhecimento da população, 

à baixa densidade populacional, à pouca diversidade económica, a menores oportunidades de trabalho, 

à distância a mercados e serviços, à ocorrência de fogos florestais e desertificação estão presentes 

(Ferreiro et al., 2015, OCDE, 2006). Neste contexto a promoção de iniciativas de desenvolvimento local 

é relevante para “travar o despovoamento e a desertificação, criando as condições e promovendo o 

empreendedorismo” (Pernet, 2016), pois estes territórios podem beneficiar da diversificação económica 
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(Stathopoulou et al., 2004 em Sá et al., 2018), contribuindo para a valorização de recursos naturais, 

herança cultural e qualidade de vida das populações residentes (Tregear, 2005 em Sá et al., 2018).  

Este trabalho analisa duas iniciativas de promoção e desenvolvimento em áreas de baixa 

densidade: o Projeto Querença “Da Teoria à Ação - Empreender o Mundo Rural” (PQ) na aldeia de 

Querença, concelho de Loulé, e a edição 2016/18 do Mestrado em Gestão Sustentável dos Espaços Rurais 

(MGSER) da Universidade do Algarve que decorreu em regime b-learning, numa parceria com a Câmara 

Municipal de Alcoutim. 

O PQ teve como objetivo a dinamização de uma zona rural – área envolvente à aldeia de Querença 

- a partir da criação de um “grupo-missão” com alunos recém-licenciados, para a implementação de 

iniciativas inovadoras em diferentes áreas (Agronomia, Marketing, Design, Gestão de Empresas e 

Ambiente). Uma componente essencial deste Projeto foi a capacidade de conjugar entidades públicas 

(Câmara Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Querença) com entidades privadas (Fundação 

Manuel Viegas Guerreiro, Honda, S.A. e Algar, S.A). Contou com o Alto Patrocínio de sua Ex.ª o 

Secretário de Estado Adjunto da Economia, o apoio financeiro da Caixa Geral de Depósitos e da 

Fundação Calouste Gulbenkian, tendo ganho os prémios “Inovação” da Caixa de Crédito Agrícola e 

“Algarvio do Ano” do jornal Barlavento. Os parceiros da comunicação social foram a SIC, o Jornal 

Público, a Antena 1, o portal Naturlink, o jornal Sul Informação e a Rua FM. O PQ foi implementado em 

duas edições, a primeira começou em setembro de 2011 e durou até ao fim de junho de 2012 (9 meses), 

a segunda iniciou em fevereiro de 2014 e durou 12 meses. 

Relativamente ao MGSER o território anfitrião foi o concelho de Alcoutim, onde se realizou a 

semana de campo e onde, no salão nobre da Câmara Municipal, decorreram seminários presenciais. A 

autarquia disponibilizou transportes aquando da semana de campo e contribuiu com a propina do 

primeiro ano para alunos residentes no concelho e do segundo ano, para os mestrandos cuja dissertação 

abordasse o território de Alcoutim. 

 

2. Métodos 

Para a obtenção de dados foi utilizada a triangulação, combinando diferentes pontos de vista e 

fontes de dados. A pesquisa bibliográfica foi combinada com entrevistas semiestruturadas a todos os 

intervenientes, de modo a obter várias perspetivas sobre a mesma situação, bem como para adquirir 

dados de diferente natureza e proceder a posterior comparação. 

Relativamente ao PQ foram utilizados artigos científicos e dissertações de mestrado, publicações 

periódicas, reportagens televisivas e de rádio e os relatórios finais dos estágios profissionais do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional.  

Na análise ao MGSER realizou-se pesquisa bibliográfica sobre o território, foram analisadas as 

dissertações do mestrado, publicações periódicas, reportagens televisivas e realizadas entrevistas a 

todos os mestrandos, entidades locais e atores relevantes. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos na avaliação das duas iniciativas em estudo são complexos, variados e com 

diversos níveis de análise. Começando pelo PQ é possível fazer uma reflexão acerca da dinâmica local 

que originou, temporária ou mais permanente, do número, natureza, fixação no território de iniciativas 

de empreendedorismo criadas e da experiência pessoal e profissional dos estagiários, dos responsáveis, 

das entidades parceiras e da população.  

No início da primeira edição do PQ o que se observava por parte dos participantes e da organização 

era uma imensa vontade de colocar em prática uma ideia original, que conjugava o empreendedorismo 

inovador em meio rural com a animação social resultante da instalação de jovens licenciados numa 

aldeia com problemas de despovoamento, em associação com uma relevante componente simbólica. A 

esperança que uma iniciativa desta natureza originou, num período temporal muito específico, em 

plena assistência financeira por parte da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Fundo 

Monetário Internacional, trouxe-lhe uma grande visibilidade, potenciada pela comunicação social 
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através da realização de várias reportagens. Este foco mediático foi extremamente importante num 

ponto essencial do PQ: a sua capacidade de obter apoios financeiros e materiais.  

Embora existisse um forte patrocínio por parte das entidades parceiras, através do pagamento dos 

estágios profissionais e comparticipação de outros custos associados a estes, foi relevante a capacidade 

de conjugar diferentes entidades regionais e privadas e o apoio de outras entidades que propiciaram os 

meios para colocar em prática a iniciativa.  

Para o coordenador executivo do PQ a escolha do local foi essencial, pois em Querença as 

componentes ambiental, cultural, económica e social eram relevantes e os efeitos do despovoamento e 

da desertificação pareciam encontrar-se numa fase em que ainda poderiam ser regredidos. Segundo o 

coordenador científico o PQ resultou de um conjunto de situações muito específicas, num espaço 

limitado e embora tivesse havido a vontade de criar uma rede de territórios que partilhasse a mesma 

metodologia e objetivos, a implementação dessa rede dependeria das realidades específicas dos 

territórios. 

As entidades envolvidas na iniciativa, de forma global, consideram-na como positiva, valorizando 

a participação da população, o seu espírito comunitário e a animação que o mercado mensal trouxe para 

a aldeia. 

Para os estagiários a experiência do PQ foi marcante, embora através dos seus relatórios de estágio 

profissional e das entrevistas realizadas fiquem evidentes algumas dificuldades, tais como a falta de 

financiamento para a realização de atividades e projetos, alguma dispersão na escolha das iniciativas a 

implementar e uma pressão mediática que, por vezes, lhes dificultou a dedicação necessária para a 

realização dos seus próprios empreendimentos. A experiência é reconhecida como muito positiva, não 

apenas por ser, em muitos casos, a primeira oportunidade profissional, mas também pelas relações 

pessoais criadas com a população da aldeia, que são muito valorizadas. Os contributos a nível pessoal, 

as possibilidades que originou, diretamente ligadas ao território ou a outros projetos desenvolvidos, e 

a exposição que tiveram, são considerados como grandes mais valias pessoais e profissionais. 

É interessante verificar alguma assimetria nos resultados apresentados. Pode-se argumentar que 

numa iniciativa como esta, o tempo não “corre” da mesma forma para todas as atividades.  

O PQ, de modo consciente ou não, parece ter utilizado a componente agrícola para promover a 

iniciativa como um exemplo de um sustentável e inovador regresso às origens, narrativa que a 

comunicação social aceitou e que parece ter eco na sociedade. Como resultado da enorme expectativa 

criada os trabalhos de agricultura tiveram um grande investimento; no entanto, foram os mais 

prejudicados pela própria operacionalização do Projeto, devido à duração dos estágios profissionais, à 

dificuldade em obter apoios financeiros e à pouca disponibilidade por parte dos estagiários para investir 

e assumir os riscos associados.  

Embora tal não signifique que não tenham existido resultados positivos na agricultura é 

interessante constatar que, no final, foram os resultados no âmbito do Design, Marketing e Eventos e 

Gestão de Empresas que marcaram o modo como a população da aldeia, os diferentes participantes no 

PQ e as pessoas que entraram em contato com este o percecionaram. Foi na área da 

Biotecnologia/Engenharia Alimentar que se verificou maior inovação, com a apresentação no final da 

primeira edição da Barra Energética de Querença, sendo de sublinhar que esta iniciativa, que teve 

continuidade na segunda edição, aproveita matérias-primas com origem no pomar de sequeiro algarvio, 

baseia-se em investigação desenvolvida na Universidade do Algarve e mantém-se atualmente no 

mercado.  

Finalmente, o potencial para fomentar atividades de empreendedorismo inovadoras concretizou-

se com a criação de um viveiro de plantas autóctones e uma empresa na área dos jardins sustentáveis 

que, contudo, não está sediada na freguesia.  

A possibilidade de exploração sustentada de atividades ligadas ao Turismo da Natureza no 

território da aldeia foi também um pilar essencial do PQ e uma atividade que se manteve, contribuindo 

para a revitalização deste território.  

Por último, uma componente relevante do PQ foi a possibilidade de criação de uma rede de aldeias, 

ou de territórios, que com uma metodologia semelhante à utilizada em Querença gerasse 

desenvolvimento sustentado em territórios rurais e de baixa densidade. Os vários casos analisados 

tiveram resultados muito díspares, ficando evidente que a implementação de iniciativas de 
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desenvolvimento rural está muito dependente da estrutura de apoio que a sustenta, da sua ligação à 

população local e da capacidade mobilizadora e organizadora da sua coordenação. 

No que respeita ao MGSER os resultados podem ser divididos entre o ganho de formação e 

informação resultante da componente escolar do mestrado, a discussão crítica sobre as áreas rurais 

assegurada pelos seminários temáticos realizados, as dissertações apresentadas pelos alunos e a 

animação social originada pela presença regular dos alunos e professores na vila. 

As dissertações apresentadas sobre o concelho de Alcoutim abordaram temáticas variadas, com o 

objetivo de contribuir para o desenvolvimento deste território através da proposta de estratégias e de 

produtos associados ao turismo sustentável, de modo a aproveitar as suas características naturais e 

culturais únicas, assim como através do fomento de estratégias para valorizar de forma mais efetiva o 

seu potencial agrícola e florestal.  

Sobre o impacto que a estadia dos alunos e professores teve na vila e no concelho, esta foi restrita 

aos serviços prestados: por exemplo, a estadia na Pousada da Juventude durante a semana de campo e 

frequência dos restaurantes do concelho nos momentos presenciais. 

 

4. Conclusões 

Como referem Pato e Teixeira (2016), perante as dificuldades existentes em zonas menos 

favorecidas, a resposta deverá ser através da aposta na inovação. Neste sentido, as iniciativas analisadas 

tentaram ativar os territórios em estudo, valorizando-os e contribuindo com novas metodologias e 

novos modos de análise. Ambas tiveram o suporte institucional, financeiro e logístico, disponibilizado 

pelo poder local, com o foco na importação de conhecimento para territórios de baixa densidade.  

Da análise de alguns dos efeitos do PQ observou-se a criação de iniciativas de empreendedorismo, 

com o surgimento de novas empresas, uma cooperativa de desenvolvimento local, ligada ao 

desenvolvimento rural sustentado, com especial ênfase no Turismo da Natureza, aproveitando as 

condições ambientais da área envolvente à aldeia de Querença e de um produto inovador - Barra 

Energética de Querença. Nem todos os estagiários fundaram as suas próprias empresas, nem 

provavelmente tal seria possível ou desejado por eles próprios, mas as repercussões para o território 

foram evidentemente positivas, ainda que em alguns casos tenham sido pontuais. A animação 

proporcionada pela estadia dos estagiários na aldeia, a atenção mediática que deu a conhecer o Projeto, 

o envolvimento da população local e a realização do mercado mensal, são considerados contributos 

relevantes.  

O desenvolvimento do MGSER da Universidade do Algarve em parceria com o município de 

Alcoutim, foi considerado uma iniciativa muito relevante ao facilitar o acesso à formação a pessoas que 

viviam num concelho rural. Foi também importante ao criar um conjunto de soluções inovadoras, 

baseadas na investigação académica, para a promoção de mais-valias no território.  

As dissertações apresentadas potenciaram as características da região, aproveitando os seus 

recursos abióticos, bióticos e culturais de forma sustentável.  

É de salientar a enorme importância e o grande contributo que o conhecimento proporcionado pelo 

mestrado tem tido num território rural de baixa densidade como o concelho de Alcoutim, a nível 

económico, social e ambiental, contribuindo, de forma acentuada, para o seu desenvolvimento, embora 

os efeitos de uma iniciativa deste tipo sejam de longo prazo, tornando impossível avaliá-la cabalmente 

neste momento, ainda para mais tendo o tempo já passado sido impactado pela disrupção económica e 

social, resultante da situação pandémica COVID-19. 
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Resumo: Com este estudo sobre as termas e Spa de Longroiva, localizadas no Nordeste de Portugal, 

outrora vocacionadas para a atividade medicinal e hoje direcionadas para o lazer e o bem-estar, 

pretendemos evidenciar as relações cidade-campo. Adotamos uma metodologia que conjuga uma 

pesquisa e análise de documentação bibliográfica, estatística e cartográfica com a aplicação de 

entrevistas semiestruturadas a diversos agentes interventivos no desenvolvimento local, aquistas e 

frequentadores do spa. A renovação e requalificação destas instalações termais, às quais se anexa um 

Eco-Hotel, alicerçam a revitalização de um espaço rural antes em declínio.  

Palavras-chave: Turismo de saúde e bem-estar; revitalização termal; Longroiva; conexões urbano-rural; 

desenvolvimento territorial 

Abstract: With this study of the thermal waters and spa in Longroiva, in the Northeast of Portugal, which were 

formerly dedicated to medicinal activities and are now directed towards leisure and well-being, we intend to 

highlight the city-countryside relationships. We adopted a methodology that combines research and analysis of 

bibliographic, statistical and cartographic documentation with the application of semi-structured interviews to 

people involved in local development and clients of the spa and thermal baths. The renovation and requalification 

of these thermal facilities, to which an Eco-Hotel is attached, underpin the revitalization of a rural space that was 

in decline 

Keywords: Health and wellness tourism; thermal revitalization; Longroiva; urban-rural connections; 

territorial development 

 

1. Introdução 

As relações cidade-campo são históricas e visualizam-se através de atividades e fluxos associados 

à produção e comércio dos produtos agrícolas (Berger, 2017; Westlung, 2017), mas também através de 

outras atividades que se geram e que conectam estes territórios com os restantes. Revitalizando 

atividades interdependentes das potencialidades endógenas, geram-se mais valias para os residentes 

que lhes permitem a sua sobrevivência e incrementam as referidas ligações com os territórios 

envolventes, nomeadamente com os meios urbanos (Calway, 2012). Todavia, e independentemente do 

potencial destes espaços rurais, as alterações nessas relações sucedem-se, fruto de melhores 

acessibilidades, de fluxos demográficos ou mesmo do mundo digital (Woods, 2011). Incluem-se nestas 

dinâmicas, múltiplos agentes, públicos e privados, locais, regionais, nacionais ou mesmo internacionais. 

Neste contexto, deve-se observar o meio rural, na sua modernização/preservação, de forma 

holística e responsável, que inclua as potencialidades endógenas para além das agrícolas. É o caso das 

atividades termais (Pina, 2018). Na verdade, estas atividades também refletem as relações cidade-

campo, em mutação ao longo dos tempos, já que a anterior atividade medicinal, curativa, se moderniza, 

anexando-lhe o lazer e o bem-estar, cada vez mais solicitados pelos urbanos como antídoto ao seu modo 

de vida stressante. 

Os antigos balneários termais têm vindo a ser transformados estrutural e funcionalmente, 
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adicionando aos tratamentos curativos tradicionais, os Spa e outras infraestruturas de lazer e bem-estar. 

Simultaneamente, (re)surgem outras atividades (Mathieu, 2017) que resultam da difusão dos produtos 

agrícolas autóctones, biológicos, junto dos aquistas e dos membros da diáspora, ou integrados na 

ementa dos restaurantes instalados nas unidades hoteleiras locais. 

Tal como defenderam Berger (2017) e Westlund (2017), as relações urbano-rural são polifacetadas 

e as atividades não agrícolas, como as termais, favorecem a revitalização de espaços antes em declínio, 

bem como as (re)conexões entre os seus autóctones, mas sobretudo, com o mundo urbano, o principal 

utilizador destas estruturas. Assim, procuraremos demonstrar como as Termas e Spa de Longroiva, 

localizadas no NE de Portugal, são um caso exemplificativo de novas relações entre a cidade e o campo. 

 

2. Métodos 

Como verificamos, entre a cidade e o campo regista-se uma multiplicidade de relações e neste 

estudo de caso tentamos realçar possíveis potencialidades locais da freguesia de Longroiva que 

emergem do (re)surgimento das atividades termais e do lazer e bem-estar. Privilegiamos as questões 

relacionadas com as termas e o Spa, apostando numa nova abordagem dos espaços rurais e suas 

interligações com os núcleos urbanos, geradores de um novo paradigma onde a saúde se conjuga com 

o bem-estar, mas também com a preservação da paisagem e das especificidades locais, o que facilita a 

revitalização destes territórios.  

Por isso, adotamos uma metodologia que conjuga uma pesquisa documental e respetiva análise 

crítica (documentação bibliográfica, estatística e cartográfica), a que adicionamos a consulta de sites das 

entidades responsáveis pelo desenvolvimento regional e, de modo particular, pelas dinâmicas agrícolas, 

turísticas e termais. Seguiu-se um amplo trabalho de campo que implicou a realização de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a diversos agentes com capacidade interventiva no desenvolvimento dos 

espaços em análise, (públicos e privados, incluindo a população local), mas também aos frequentadores 

das termas, do Spa e demais turistas. Assim obtivemos uma visão dinâmica de Longroiva.  

 

3. Longroiva e as suas Termas e Spa nas relações cidade / campo  

3.1. Breves notas de enquadramento  

Com apenas 41,22 Km2, a freguesia de Longroiva (Figura.1) integra-se no concelho da Meda e faz 

parte da Região Demarcada do Douro (RDD). Em solo xistoso, produzem-se vinhos de renome 

internacional, azeite de excelência e, nas pequenas hortas e espaços não direcionados à produção 

vitícola, produtos hortícolas biológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
Figura. 1 – Localização das Termas de Longroiva. Fonte: Pina, H. (2013) 
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Do ponto de vista do património histórico, em Longroiva existem vestígios que recuam ao período 

romano (a sua ponte), ao período medieval (a Igreja Matriz, o Pelourinho e o Castelo), entre outros 

(Rodrigues, 2002). O património paisagístico, arquitetónico, gastronómico e cultural, são também 

riquíssimos ( Figura. 2) (Pina, 2017, 2018).  

Apesar das potencialidades, os obstáculos ao seu desenvolvimento persistem, em especial a partir 

dos anos cinquenta do século passado, como declínio sociodemográfico, a que acresce o envelhecimento 

estrutural dos residentes. Para percecionarmos melhor o cenário local, refere-se que, em 1900, Longroiva 

albergava 724 habitantes, na sequência da dinamização das termas e das atividades agrícolas, atingindo 

o seu auge em 1940, quando se registaram 1261 habitantes. Desde então, seguiu-se uma recessão 

demográfica, particularmente notória desde os anos 60 do século XX, na sequência dos fluxos 

migratórios para o litoral português e para o espaço europeu. Em 2011 apenas persistiam 286 residentes 

enquanto em 2021 eram 218 (abrandou o declínio). 

Aos obstáculos ao desenvolvimento focados, acresce a descapitalização dos pequenos 

vitivinicultores, de cariz familiar que dominam a estrutura económica local, a deficiente estrutura 

fundiária das explorações agrícolas, a escassa mecanização e a débil formação técnica dos agricultores 

(Pina, 2013). 

  

Figura 2 – Longroiva: o Castelo, a Igreja Matriz e o Pelourinho. Fonte: J.F. Longroiva 

 

Numa tentativa de reverter estas tendências recessivas, na freguesia apostou-se na reestruturação 

e mecanização dos vinhedos, em vinhos de qualidade que incluem os licorosos e os DOC regionais, 

enquanto se dinamizou a vertente turística. Assim surgiram unidades de turismo em espaço rural (Pina 

& Queiroz, 2017), enquanto se redescobre e se recupera o património histórico. Criam-se ainda trilhos 

temáticos e surgem outras iniciativas no sentido de reverter efetivamente o declínio demográfico e 

revitalizar o setor vitícola (Pina e Teixeira, 2017), o sustentáculo económico de Longroiva. 

  

3.2. As atividades termais: alguns aspetos evolutivos 

Embora fulcrais, as iniciativas referidas anteriormente são insuficientes, surgindo os recursos 

termais como outra atividade promotora do desenvolvimento local. Antes subalternizadas, as estâncias 

termais estavam associadas aos atos médicos e terapêuticos, mas a necessidade de dinamizar estes 

espaços e a pressão dos turistas urbanos, reunidos aos membros da diáspora, implicou a modernização 

destes equipamentos e a flexibilização dos atos médicos ligados ao lazer e à prevenção da doença e, 

cada vez mais, a aquisição de bem-estar físico e psíquico. Alterou-se o anterior paradigma, surgindo o 

turismo de saúde e bem-estar como uma componente do desenvolvimento territorial, de revitalização 

de espaços rurais. 

O turismo de saúde e bem-estar assenta em quatro pilares fundamentais (médico, termal, bem-

estar e sénior) e, de facto, pode corresponder a um dos motores do desenvolvimento regional. Para a 

sua implementação, exigem-se recursos humanos, estruturais e logísticos de qualidade que se 
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encontram bem definidos, legal e medicamente, na legislação em vigor. 

Não sendo consensual a definição de Turismo de Saúde e Bem-estar, no Plano Estratégico Nacional 

do Turismo (PENT), foi considerado como produto estratégico, agregando o “Turismo de Saúde” a 

componente médica, o termalismo, o spa e a talassoterapia. Assim se revitalizaram as águas termais de 

Longroiva. 

 

4. Termas de Longroiva: passado e presente 

Freguesia implantada no contexto xisto-grauváquico dúrico-beirão insere-se num espaço 

geomorfológico muito complexo onde emergem águas minerais e de nascente, relacionadas com 

acidentes tectónicos como a falha de Manteigas-Vilariça-Bragança (Lourenço, 2017). Surgem as águas 

sulfúreas, sódicas, bicarbonatadas e fluoretadas que encontramos na região duriense e, neste caso, em 

Longroiva. 

Águas milenares, desde os primeiros reinados a Ordem dos Templários foi proprietária das de 

Longroiva, transitando no tempo de D. Dinis (século XIII) para a Ordem de Cristo (Rodrigues, 2002). 

Não obstante, só foram reconhecidas oficialmente no século XVIII, sendo indicadas para o tratamento e 

prevenção de problemas músculo-esquelético, reumáticos, respiratórios e dermatológicos. Nestas 

circunstâncias, surgiram instalações elementares, transformadas no século XX num balneário sob 

exploração pública. 

Os registos demonstram a evolução que esta estrutura termal sofreu ao longo dos tempos, 

sobretudo nas últimas décadas, como foi corroborado pelos anteriores responsáveis pelo balneário. 

Instaladas num edifício de dois pisos (Figura. 3), o serviço de banhos medicinais realizava-se no piso 

térreo, ultrapassando os 300 banhos diários no início do terceiro milénio. Nesta época, os aquistas eram 

residentes locais ou da região, conhecedores dos poderes curativos destas águas, maioritariamente 

agricultores e seus familiares, ou, desde os anos oitenta, também os seus descendentes instalados nos 

grandes núcleos urbanos, que usufruíam dos banhos termais. Aqueles que não possuíam raízes 

familiares na freguesia, alugavam quartos em casas particulares ou instalavam-se no piso superior do 

edifício termal, compartimentado para acolher os aquistas. O quadro laboral, sazonal, era constituído 

por 3 ou 4 trabalhadores locais, a que se anexava o médico e os responsáveis. 

Na sequência da anulação dos subsídios oficiais que os aquistas recebiam, durante a crise 

económica de 2008, a generalidade das Termas/Balneários Termais, entrou em decadência, chegando as 

termas de Longroiva a encerrar. 

 
Figura 3 – O antigo edifício das Termas (1999) e o Hotel Rural de Longroiva e as Termas. Fonte: Hotel Rural Longroiva 

 

Havia que alterar esta situação e tal surgiu adicionando a juventude e empreendedorismo do 

presidente da Junta de Freguesia, conhecedor e entusiasta da história e património local, a investimentos 

privados no Hotel Rural de Longroiva e nas Termas. Este investimento foi concessionado à “Natura 

Empreendimentos S.A.”. Com 44 quartos, tem um enquadramento que conjuga a ruralidade com a 

tradição, em perfeita sintonia com a paisagem, já que as estruturas termais atraem muitos visitantes, 

turistas e dos aquistas. Assim se transformou o antigo balneário gerido pela Junta de Freguesia e aberto 

apenas entre maio e outubro, nas Termas de Longroiva – Spa e Hotel, um ECO-HOTEL com 

aquecimento térmico próprio e utilização de madeiras na construção e decoração. Emprega cerca de 50 

trabalhadores, jovens e com formação, alguns dos quais locais. Encontram-se abertos durante todo o 

ano, embora atingindo o seu auge no verão. 
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Resta acrescentar que, desde 2013, acelerou a afluência de turistas provenientes das áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também das capitais distritais próximas e do norte e centro do 

país. Correspondem, na maioria, a casais jovens ou adultos (25 a 50 anos), com formação superior, da 

classe média ou média/alta. A este grupo reúnem-se os emigrantes que visitam os familiares e disfrutam 

das infraestruturas existentes. Estes possuem idades mais avançadas (50 a 70 anos) e privilegiam os 

habituais tratamentos termais preventivos. Por último, há que referenciar os estrangeiros, 

maioritariamente espanhóis, com um perfil muito idêntico aos turistas portugueses provenientes das 

áreas metropolitanas. 

Entretanto, revitaliza-se também o comércio de produtos locais, com realce para os vinhos, azeite 

e frutas, assim como as festas a Nossa Senhora do Torrão e os percursos pedestres temáticos. 

 

4. Conclusão 

Embora Longroiva se integre na Região Demarcada do Douro e possua águas termais, sendo uma 

freguesia rural periférica, desde os anos sessenta do século XX entrou em declínio em termos 

demográficos e económicos. Degradava-se também o seu património histórico e cultural, aspetos 

atenuados durante o período termal. Na sequência da interrupção dos subsídios oficiais atribuídos aos 

tratamentos médicos termais e à falta de manutenção das estruturas, além da alteração dos normativos 

legais que obrigavam a transformações vultuosas, o edifício termal encerrou. Estávamos no início do 

terceiro milénio. 

Havia que alterar este cenário, dado o potencial das Terma e Spa para o desenvolvimento local e 

regional. Neste contexto, após intervenção municipal modernizando as instalações termais e anexando-

lhe agora um ECO-HOTEL adjudicado à iniciativa privada, constitui-se, desde 2013, um polo de turismo 

de Saúde e Bem-Estar apelativo e moderno. 

Assim se fideliza a diáspora portuguesa e a população regional, para além da stressada população 

urbana (Berger, 2017) e outros estratos, nomeadamente os estrangeiros, sobretudo espanhóis, dada a 

proximidade à fronteira e a nítida melhoria das acessibilidades. Em simultâneo, revitaliza-se o comércio 

dos produtos agrícolas locais e outras atividades associadas aos turistas e frequentadores do Spa, em 

busca de algo que mitigue o stress diário e favoreça uma alimentação biológica, mantendo os sistemas 

agro-alimentares tradicionais enquanto aumenta o rendimento dos agricultores locais (Pina, 2017, 2018).  

Acrescem iniciativas mais estruturadas e capitalizadas, como o turismo em espaço rural, entrando 

no circuito novos atores associados à produção de vinhos e azeites biológicos que vendem aos 

frequentadores do Spa. São novas interligações entre produtores locais e consumidores urbanos e que 

corresponde a outro meio para revitalizar Longroiva. 

O apoio do poder político local também não se pode negligenciar (Mathieu, 2017), divulgando e 

potenciando o património local (trilhos temáticos, períodos festivos, etc.), para além do termalismo e do 

turismo de bem-estar. Felizmente, consolida-se uma nova abordagem dos espaços rurais e a suas 

conexões com os núcleos urbanos, onde a saúde se conjuga com o bem-estar, favorecendo a revitalização 

destes territórios. Nestas circunstâncias, reduz-se também a sazonalidade turística em Longroiva e, 

obviamente, na Região Demarcada do Douro (Pina et. al, 2020). 
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Resumo: O projeto ASSIM, desenvolvido em conjunto pelo Centro de Estudos de Arquitetura, Cidade 

e Território (CEACT/UAL), Universidade Autónoma de Lisboa, e o Centro Interdisciplinar em Ciências 

Sociais (CICS.NOVA) da Universidade NOVA de Lisboa, analisa, desde 2015, o potencial de gestão 

intermunicipal na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nesta comunicação, são apresentados os trabalhos 

em curso com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que resultaram no projeto Caminhadas do 

Médio Tejo 2021. Privilegiou-se uma metodologia colaborativa, na qual a equipa de projeto se assume 

como mediadora num processo participado que procura promover uma governança territorial assente 

em dinâmicas participadas. 

Palavras-chave: Gestão intermunicipal, Médio Tejo, Lazer, Governança territorial, Territórios de baixa 

densidade 

Abstract: The project ASSIM, jointly developed by the Center for Architecture, City and Territory 

Studies (CEACT/UAL), Universidade Autónoma de Lisboa, and the Interdisciplinary Center in Social 

Sciences (CICS.NOVA) of the Universidade NOVA de Lisboa, analyzes since 2015, the potential of inter-

municipal management in the Lisbon and Tejo Valley region. This communication presents the work in 

progress with the Intermunicipal Community of Médio Tejo, which resulted in the project Caminhadas 

do Médio Tejo 2021. A collaborative methodology was privileged, in which the project team assumes 

itself as a mediator in a participatory process that seeks to promote territorial governance based on 

participatory dynamics. 

Keywords: Inter-municipal management, Médio Tejo, Leisure, Territorial governance, Low-density 

territories 

 

1. Introdução 

A Constituição da República Portuguesa (de 1976 e posteriores revisões) definiu a organização do 

Estado e instituiu o Poder Local Autárquico (constituído no Continente pelas freguesias, municípios e 

regiões administrativas, e admitidas formas especificas de organização territorial autárquica para as 

grandes áreas metropolitanas). A tradição municipalista justificou a valorização do município e o 

adiamento da criação da região. A evidência crescente da necessidade de uma escala intermédia entre 

os níveis central e municipal (que as estruturas desconcentradas do Estado não substituem) levou à 

criação das Comunidades Intermunicipais (CIM), associações de municípios de fins múltiplos 

(referenciadas às NUTS III), com a finalidade de: promover a estratégia do desenvolvimento económico, 

social e ambiental dos territórios abrangidos; articular os investimentos municipais de interesse 
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intermunicipal; participar na gestão de programas de apoio ao desenvolvimento regional, e planear as 

atuações de entidades públicas de carácter supramunicipal (Lei n.º 45/2008, artigo 5º), com competências 

reforçadas em 2013.  

A estas entidades estão associadas competências sobretudo de intermediação e de gestão que 

congreguem as várias necessidades e interesses municipais. Não obstante, é crescente, quer ao nível da 

lei quer da perceção dos eleitos e cidadãos, o reconhecimento da importância da promoção de lógicas 

de atuação intermunicipais que, por um lado, otimizem recursos e, por outro, contribuam para a coesão 

e identidade dos territórios, de forma a criar dinâmicas de promoção e desenvolvimento territorial com 

as quais as populações locais se identifiquem e das quais beneficiem (Pereira, 2013 e 2014). Este aspeto 

assume particular relevância nos territórios de baixa densidade, onde a dispersão populacional, dos 

aglomerados e dos equipamentos dificulta a comunicação e a cooperação entre municípios e onde as 

referências identitárias assentam mais em dinâmicas locais do que regionais. 

Neste contexto, o projeto ASSIM (Ramalhete et al., 2017), desenvolvido em conjunto pelo Centro 

de Estudos de Arquitetura, Cidade e Território (CEACT/UAL), da Universidade Autónoma de Lisboa, 

e o Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais (CICS.NOVA) da Universidade NOVA de Lisboa, 

analisa, desde 2015, o potencial de gestão intermunicipal nas áreas do desporto e lazer na região de 

Lisboa e Vale do Tejo.  

Esta comunicação apresenta os trabalhos em curso com a Comunidade Intermunicipal do Médio 

Tejo (CIMT), onde, ao longo de um ano e meio se construiu uma base de dados georreferenciada dos 

equipamentos desportivos e das rotas e percursos pedestres sinalizados de todos os municípios, tendo 

por base uma metodologia comum.  

 

2. Métodos 

Tendo em conta os objetivos basilares do projeto ASSIM, assumiu-se, desde logo, como o principal 

desafio e tarefa primordial a conciliação de interesses entre as partes envolvidas - municípios e CIMT. 

A criação de uma dinâmica regional assente numa gestão intermunicipal equilibrada só é possível 

através da adoção de mecanismos colaborativos, que fomentem a cooperação entre atores e possibilitem 

ganhos semelhantes para todos. Neste sentido, a adoção de metodologias de mediação constitui-se de 

imediato como elemento basilar para “facilitar a comunicação entre partes de modo a alcançar um 

acordo duradouro” (Fiutak, 2009). 

Ao longo de todo o processo, a equipa de investigação, assumiu-se como a parte mediadora no 

desenvolvimento e implementação da iniciativa-piloto “Rotas e Percursos – Caminhadas do Médio Tejo 

2021”. A adoção desta metodologia partiu do pressuposto das diferenças de interesses entre os treze 

municípios e da persistência de uma certa resistência a dinâmicas conjuntas que pudessem resultar num 

desequilíbrio de benefícios entre as partes envolvidas. Assim, como entidade mediadora, a equipa de 

investigação teve de assegurar, desde logo, que o projeto a implementar, acarretaria vantagens 

facilmente visíveis e semelhantes para todos os municípios. Habituados a decisões maioritariamente 

top-down, a mediação teve de conduzir um processo agregador, coordenado horizontalmente, uma vez 

que é constatável que as “soluções partilhadas são facilmente mais sustentáveis”, em termos de gestão 

e equilíbrio de interesses (Caser e Vasconcelos, 2010). O processo de mediação não se resume, no 

entanto, à fase de desenho e desenvolvimento do projeto; estende-se durante o desenrolar do mesmo, 

uma vez que é feito um acompanhamento sistemático junto das câmaras da promoção e realização de 

cada caminhada.  

Ao longo de 2019-2020 decorreram diversas reuniões colaborativas com representantes dos 13 

municípios que constituem a CIMT. O primeiro passo foi discutir se o desporto poderia ser um tema 

comum a todo o território. Criaram-se grupos com elementos provenientes de municípios com 

contiguidade territorial para 1) conhecer dinâmicas intermunicipais existentes em equipamentos ou 

territórios; 2) identificar as práticas regulares existentes que permitiriam organizar um evento comum 

e, 3) refletir sobre que projetos diferenciados se poderiam propor. Da discussão surgiu um conjunto de 

propostas que foram coligidas e aprofundadas pela equipa do ASSIM. As propostas foram depois 

enviadas aos parceiros e melhoradas com as sugestões recebidas. Os critérios que presidiram à escolha 
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dos casos de estudo foram os seguintes:  

1. Projetos intermunicipais já realizados, dos quais é possível recolher ensinamentos para 

iniciativas futuras;  

2. Projetos municipais com potencial de expansão para uma escala intermunicipal, 

preferencialmente (mas não obrigatoriamente) para todo o Médio Tejo.  

3. Projetos relacionados com a atividades desportiva. 

 

O diagrama (Figura 1) seguinte sistematiza os vários passos que foram dados. 

 

 
Figura 1. Faseamento e calendarização do projeto ASSIM no Médio Tejo 

 

A primeira apresentação do projeto à CIM Médio Tejo ocorreu 2019, tendo sido em seguida 

promovida a primeira reunião com eleitos e técnicos da área do Desporto e Lazer dos municípios que a 

integram. A equipa de investigação assumiu-se como um garante da coordenação de interesses, tendo 

sido realçado, desde logo, o interesse da participação e colaboração de todos os intervenientes. Da 

discussão em grupo, resultou a elaboração de um diagnóstico colaborativo sobre o potencial de gestão 

intermunicipal dos equipamentos desportivos municipais.  

O passo seguinte prendeu-se com a inventariação e caracterização dos equipamentos desportivos 

de cada município – a qual deu origem à Base de Dados dos Equipamentos Desportivos Municipais do 

Médio Tejo, com o contributo de todos os municípios, através do preenchimento de um formulário, que 

permitiu a construção de uma base de dados georreferenciada com todos os equipamentos. Após o 

tratamento dos dados e a aferição dos resultados, os mesmos foram apresentados numa segunda 

reunião com os municípios, tendo sido discutidas algumas possibilidades – num processo de brainstorm, 

com os técnicos divididos em dois grupos. A multiplicidade de partes envolvidas gerou ideias várias 

sobre as possibilidades de casos de estudo, pelo que, de seguida, foi essencial efetuar um levantamento 

(e caracterização) de projetos existentes que obedecessem a certos critérios: projetos intermunicipais 

promovidos pela CIM Médio Tejo; projetos municipais, mas com eventual potencial de serem 

extrapolados à escala intermunicipal; ideias de projetos intermunicipais que, embora ainda não 

existentes, fossem diferenciados e diferenciadores. Durante esta fase, a equipa de investigação contactou 

com os técnicos dos treze municípios, não só, de modo a construir uma base robusta que permitisse 

formular as propostas pretendidas a jusante, como também como forma de garantir que todas as partes 
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eram ouvidas e incluídas no processo de decisão.  

Os resultados deste levantamento foram apresentados e discutidos numa terceira reunião. Tendo 

em conta o veredito dos técnicos dos municípios, chegou-se a um consenso final sobre duas propostas 

possíveis de ser implementadas num projeto piloto a desenvolver até ao verão de 2021: uma iniciativa 

relacionada com jogos tradicionais (Jogos do Médio Tejo) e uma outra relacionada com trilhos pedestres. 

Divididos em grupos, devidamente orientados/mediados pelos elementos da equipa de investigação, 

os técnicos discutiram entre si a pertinência de ambas as propostas, o seu interesse, as vantagens e as 

potencialidades das mesmas.  

Tendo em conta as opiniões dos técnicos municipais e a maior disponibilidade da CIM Médio Tejo 

para projetos de cariz turístico, esta discussão levou à seleção da proposta da criação de um projeto 

piloto com base em trilhos pedestres: partir-se da seleção de percursos municipais e posterior 

enquadramento num calendário comum, com promoção conjunta. Todos os técnicos presentes fizeram 

as suas apreciações e sugestões para o sucesso da iniciativa, realçando a necessidade da cooperação, 

para que o foco se mantivesse no caráter intermunicipal da mesma.  

A equipa de investigação, de modo a agilizar o processo com os municípios, procedeu à seleção de 

um percurso por município - de acordo com os critérios estabelecidos (extensão preferencialmente 

inferior a 10km, tipologia circular, nível de dificuldade baixo ou médio) – e à construção de uma 

sugestão de calendarização das caminhadas. Estas foram enviadas previamente aos municípios e 

discutidas numa quinta reunião, na qual se fizeram os ajustes necessários, de acordo com as preferências 

dos municípios.  

Esta etapa culminou, assim, na criação da iniciativa “Rotas e Percursos – Caminhadas do Médio 

Tejo 2021”, que teve início no mês de julho de 2021 e se prolonga até finais de novembro. A equipa tem 

estado presente em quase todas as caminhas e monitorizado a iniciativa, através do contacto 

permanente com os técnicos dos municípios, bem como da recolha de informações dos inquéritos 

realizados aos participantes. 

 

3. Resultados e discussão 

Através da abordagem colaborativa, foram selecionados e analisados sete projetos com potencial 

intermunicipal (Figura 2). Para cada projeto foi elaborada uma ficha de caracterização. 

De entre os sete projetos propostos, selecionaram-se dois pelo seu caráter diferenciador: os Jogos 

Tradicionais e os Trilhos/Rotas Pedestres. A seleção baseou-se no facto de serem eventos apelativos, que 

constituem um potencial produto turístico, realizáveis durante todo o ano, com poucos recursos 

humanos ou económicos, e sem exigência de material ou equipamentos específicos. Previa-se a 

implementação destes dois projetos-piloto para o verão de 2021, mas dada a situação sanitária 

provocada pelo COVID-19, optou-se pelo projeto dos trilhos interpretativos. A equipa do projeto ASSIM 

ficou responsável por 1) colaboração no desenho dos percursos, 2) acompanhamento, monitorização e 

avaliação da atividade intermunicipal e, 3) sugestão de ações futuras com base nos ganhos identificados. 

Por seu lado, a CIMT ficou responsável por alocar os recursos humanos e técnicos necessários à 

realização e divulgação do projeto-piloto. Os municípios, por sua vez, ficaram responsáveis pela seleção 

das rotas e percursos, disponibilização dos técnicos e meios para realizar os eventos, e divulgação dos 

mesmos. Desta colaboração resultaram 13 percursos, que foram classificados de acordo com o ponto de 

interesse - património natural e/ou cultural-, nível de dificuldade, extensão e duração do percurso. Os 

percursos foram calendarizados e integrados no evento “Rotas e Percursos - Caminhadas do Médio Tejo 

2021 (Figura 3).    
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Figura 2. Quadro comparativo das potencialidades dos projetos para expansão intermunicipal 
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Figura 3. Cartaz de divulgação das Rotas e Percursos - Caminhadas do Médio Tejo 2021  

 

De entre o total, foram realizadas, até ao momento (29 de setembro 2021), cinco caminhadas (duas 

adiadas por força da situação epidemiológica à altura – julho). Todas elas contaram com o apoio e 

acompanhamento de técnicos do desporto e/ou turismo e/ou história dos municípios em questão, que 

sempre se demonstraram disponíveis para com a equipa de investigação e empenhados na promoção 

global da iniciativa – e não como uma caminhada realizada pelo município. À exceção de um dos casos, 

a adesão dos participantes tem sido bastante satisfatória (necessário também ter em conta as limitações 

relativas à situação pandémica), bem como a organização das atividades por parte dos técnicos e dos 

municípios. Nas cinco caminhadas estiveram presentes 131 participantes, tendo as caminhadas, 

consoante as suas características um limite de participantes entre 30 e 50.  

As caminhadas já realizadas permitiram, também, desde já, atestar a diversidade do património 

natural e cultural do Médio Tejo e o seu potencial de divulgação e interpretação à escala suprarregional. 

Os inquéritos realizados a posteriori aos participantes têm demonstrado a satisfação e curiosidade com 

a iniciativa. 

 

4. Próximas etapas 

O projeto terminará em novembro de 2021. Após esse momento, será feito um balanço da iniciativa, 

em conjunto com todos os parceiros envolvidos e serão delineados os passos seguintes. Um dos aspetos 

a discutir será a possibilidade de identificar trilhos que passem por mais do que um município fazendo 

uso de conhecimento e recursos já existentes, mas seguindo uma abordagem intermunicipal, que não 

foi possível promover nesta edição, devido aos constrangimentos levantados pela pandemia. Outros 

temas de reflexão resultarão da análise da caracterização dos participantes e da análise dos inquéritos 
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realizados em cada caminhada, como, por exemplo, a abrangência geográfica da iniciativa e o seu 

potencial de expansão. Será também possível sistematizar e avaliar o processo de mediação em curso. 
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Resumo: O suporte concetual dos Serviços Ecossistémicos (SE), se associado ao Planeamento Baseado 

na Performance (PBP), de natureza estratégica, pode constituir uma alternativa promissora ao regime 

prescritivo do zonamento. Neste trabalho, explora-se o potencial que os SE, aliados ao PBP, teria na 

reconversão da Pedreira da Madalena (Vila Nova de Gaia) para área urbanizada, designadamente na 

maximização da performance de quatro SE urbanos de regulação. A metodologia desenvolvida 

compreende duas ferramentas operacionais – o mapa da ‘oferta combinada de SE’ e o a da ‘procura 

integrada de SE’ – que, conjugadas com um sistema de pontuação, indicam as soluções baseadas no 

ecossistema mais necessárias e a sua localização preferencial.  

Palavras-chave: recuperação paisagística; planeamento urbano; serviços de regulação; oferta e procura; 

análise espacial. 

Abstract: The Ecosystem Services (ES) background if associated to a Performance-Based Planning (PBP), 

characterized by its strategic nature, may constitute a promising alternative to the prescriptive zoning 

regime. This work explores the potential that ES linked to PBP could have in the conversion of Madalena 

Quarry (Vila Nova de Gaia) to an urbanized area, specifically in the performance maximization of four 

urban regulation ES. The methodology comprises two operational tools – the 'combined ES supply' and 

the 'integrated ES demand' maps. These maps allied to a scoring system, indicate the ecosystem-based 

solutions most needed and their preferred location. 

Keywords: landscape recovery; urban planning; regulation services, supply and demand, spatial 

analysis. 

 

1. Introdução 

O suporte concetual dos Serviços Ecossistémicos (SE) permite conciliar as necessidades 

urbanísticas com a promoção de um território multifuncional e resiliente. Todavia, a sua integração no 

processo de tomada de decisão à escala local é ainda muito incipiente, devido em grande parte à 

complexidade inerente aos SE, bem como à escassez de métodos e ferramentas operacionais. Para 

Cortinovis e Geneletti (2020), o Planeamento Baseado na Performance (PBP) pode constituir uma 

alternativa promissora ao regime prescritivo de planeamento, que tem como peça central a carta de 

zonamento. O PBP, que surgiu por volta de 1970 nos municípios dos Estados Unidos da América, mas 

que foi sobretudo aplicado na Austrália e na Nova Zelândia durante a década de 1990 (Baker et al., 2006), 

foca-se primordialmente nos resultados de implementação dos planos (Cortinovis e Geneletti, 2020). 
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Com efeito, a enfâse não é dada ao papel regulatório, mas sim à vertente estratégica (Baker et al., 2006), 

por via da definição de objetivos de longo prazo e de estratégias para os alcançar. Ainda que alvo de 

diversas críticas (e.g., incerteza, custos, requisitos técnicos), o PBP continua sistematicamente a 

reaparecer (e.g., Pelorosso, 2020, Cortinovis e Geneletti, 2020), sobretudo em abordagens híbridas e 

alicerçadas na experimentação possibilitada pelos Sistemas de Informação Geográfica (SIG).  

Nesta investigação explora-se o potencial que os SE, aliados ao PBP, teria no processo em curso de 

reconversão da Pedreira da Madalena para área urbanizada, designadamente na maximização da 

performance de quatro SE urbanos de regulação – designadamente, sequestro/retenção de carbono, 

remoção de PM10, regulação microclimática e mitigação do ruído – , prestados tanto pela antiga área 

de extração como pela sua envolvente imediata. 

O plano de reconversão da Pedreira da Madalena representa uma boa prova de conceito da 

abordagem metodológica apresentada, pois se esta transformação urbana fosse concebida em função 

do máximo desempenho possível dos SE (relativamente baixo na situação atual), e não exclusivamente 

nos moldes urbanísticos tradicionais, assistir-se-ia a um ganho ambiental significativo, contrariando a 

tendência associada à maioria dos processos e formas de consolidação urbana. 

 

2. Métodos 

A Pedreira da Quinta do Moinho nº 2, ou Pedreira da Madalena, situa-se na freguesia de Canidelo, 

no concelho de Vila Nova de Gaia. Para além da antiga área de extração (≈30ha), neste trabalho 

considera-se igualmente a sua envolvente imediata (buffer de 500m), o que perfaz um total de 228ha, 

aproximadamente. A extração de rocha granítica, iniciada em 1971, cessou em definitivo em 2013 

(Rebelo et al., 2015), encontrando-se presentemente a decorrer atividades de deposição de resíduos 

inertes em ambiente de aterro devidamente licenciado (Guedes, 2020), conforme estipulado no Plano 

Ambiental de Recuperação Paisagística. O interesse posterior prende-se com a reconversão da outrora 

superfície de extração para uma ‘Área de Expansão Urbana de Tipologia Mista’ (Plano Diretor 

Municipal de Vila Nova de Gaia, 2009). 

A metodologia, adotada de Cortinovis e Geneletti (2020), assenta em duas ferramentas 

operacionais: o mapa da ‘oferta combinada de SE’ (áreas de produção e benefício) e o mapa da ‘procura 

integrada de SE’ (população sensível e áreas expostas). As áreas de produção, definidas 

individualmente para cada SE, têm como referência Geneletti et al. (2020). Partindo desta informação 

delimitaram-se posteriormente as áreas de benefício, segundo Geneletti et al. (2020), no caso do 

sequestro/retenção de carbono e da regulação microclimática, e de Derkzen et al. (2015), no que se refere 

à remoção de PM10 e à mitigação do ruído. Toda esta informação é sintetizada no mapa da ‘oferta 

combinada de SE’, conforme Cortinovis e Geneletti (2020). Os valores da oferta combinada variam entre 

o mínimo de 0 e o máximo de 10, sendo que o valor médio da área de intervenção (no caso a Pedreira 

da Madalena) determina o nível de performance/desempenho requerido (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Níveis de desempenho (scores) necessários em função do impacto esperado sobre a atual oferta de SE (adaptado 

de Cortinovis e Geneletti, 2020). 

Valor médio do indicador Impacto esperado na oferta de SE Desempenho (score) necessário 

0 ≤ x < 2 Baixo 2 Pontos 
2 ≤ x < 4 Médio 4 Pontos 

4 ≤ x < 6 Elevado 6 Pontos 

6 ≤ x ≤ 10 Muito elevado 8 Pontos 

 

A procura relativamente a cada SE é definida à escala da subsecção estatística, recorrendo às 

seguintes variáveis (previamente normalizadas): (i) população residente, no caso do sequestro/retenção 

de carbono; (ii) grupos vulneráveis (i.e., crianças e idosos), alojamentos e espaços verdes, para a 

melhoria da qualidade do ar (remoção de PM10); (iii) grupos vulneráveis (i.e., crianças e idosos) e 

temperatura de superfície (derivada a partir do Landsat 8 OLI), para a regulação microclimática ; e, (iv) 

alojamentos e equipamentos suscetíveis à (e.g., escolas), no caso da mitigação do ruído Para identificar 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
88 

 

subsecções com perfis similares de procura integrada de SE recorre-se à análise de clusters, 

especificamente à ferramenta ‘Grouping Analysis’ do ArcGIS. Para a procura de cada SE, compara-se o 

respetivo valor médio em cada cluster com a média global da área – correspondendo esta diferença ao 

Z-score (Tabela 2). As pontuações atribuídas às intervenções urbanas que, por via da implementação de 

soluções baseadas no ecossistema, contribuem para a produção dos SE necessários em cada cluster, de 

acordo com o seu Z-score (Tabela 2), obedecem ao proposto por Cortinovis e Geneletti (2020). O sistema 

de pontuação varia entre 0 e 4, correspondendo o zero a áreas onde o SE não tem procura (ou esta é 

muito baixa), pelo que as ações que visam esse SE não são encorajadas. Já o 4 surge em áreas onde o SE 

tem uma procura elevada, pelo que as ações que potenciam a sua produção são consideradas 

prioritárias.  

 
Tabela 2. Pontuações atribuídas (scores) às ações baseadas no ecossistema em função dos níveis de prioridade dos SE 

visados (segundo Cortinovis e Geneletti, 2020). 

Z-score Pontuação (score)atribuída às ações 

Z < 0 0 Pontos 
0 ≤ Z < 0,7 1 Pontos 

0,7 ≤ Z < 1,4 2 Pontos 

1,4 ≤ Z < 2,1 3 Pontos 

Z ≥ 2,1 4 Pontos 

 

Para testar a abordagem metodológica descrita, e ilustrar de modo mais claro a sua aplicabilidade, 

selecionaram-se de modo complementar mais duas áreas (Amostra 1 e Amostra 2), onde, segundo o 

Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia (2009), poderão vir a decorrer processos de urbanização.  

 

3. Resultados e discussão 

As áreas urbanizadas e industriais, com pouca ou nenhuma vegetação, apresentam valores baixos 

no que respeita à ‘oferta combinada de SE’ (Figura 1). Os valores elevados surgem associados aos 

espaços verdes urbanos, bem como a remanescentes arborizados ou com vegetação arbustiva, 

especialmente quando estes se localizam nas proximidades dos eixos rodoviários (Figura 1), onde 

produção e benefício se intercetam.  

O mapa da ‘procura integrada de SE’ (Figura 1) permite quantificar os níveis de procura específicos 

de cada cluster (Tabela 3). Assim sendo, torna-se possível identificar os SE mais necessários, bem como 

as ações baseadas no ecossistema a que deve ser dada prioridade, lembrando que a pontuação atribuída 

a cada ação depende do perfil de procura do cluster no qual irá ser implementada (cf. Tabela 3 e Tabela 

2).  

Na área em análise, cada SE é priorizado em pelo menos um cluster (Tabela 3). As medidas que 

promovam o sequestro de carbono, a melhoria da qualidade do ar e a regulação climática surgem como 

prioridade nos Grupos 1 e 2 (pontuação=4), ao passo que as ações de mitigação do ruído são prioridade 

nos Grupos 1 e 7 (pontuação=4). Para locais onde a procura de qualquer SE é reduzida (pontuação=0), 

como sucede nos Grupos 4 e 5 na área de estudo, Cortinovis e Geneletti (2020) sugerem que devem ser 

implementadas soluções de compensação off-site.  

A Pedreira da Madalena apresenta um valor de ‘oferta combinada de SE’ x=2,73 – o que indica que 

uma intervenção urbana neste local terá um impacto (esperado) ‘médio’ (vide Tabela 1). Logo, o 

desempenho de qualquer intervenção urbana deverá corresponder a uma pontuação mínima de 4 

pontos (Tabela 1), para esta poder ser aprovada. Todavia, como a Pedreira se encontra integrada na sua 

totalidade nos Grupo 4 e 5 (Figura 1), não é possível obter esta pontuação a partir da implementação no 

local de medidas que promovam os SE (Tabela 3). Como referido anteriormente, tal sucede porque 

atualmente se verifica uma procura de reduzida de SE, pelo que devem ser pensadas medidas de 

compensação off-site aquando da intervenção urbana na Pedreira da Madalena.  
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Figura 1. Transformações urbanas selecionadas para testar a abordagem metodológica implementada (painel esquerdo) e 
respetivos mapas de “oferta combinada de SE” (painel central) e de “procura integrada de SE” (painel direito). 

 

A área denominada Amostra 1 apresenta um valor de ‘oferta combinada de SE’ x=3,25. Uma 

intervenção urbana neste local terá também um impacto (esperado) ‘médio’, e como tal necessita 

igualmente de efetuar uma pontuação mínima de 4 pontos (Tabela 1). Nesta área, por estar inserida no 

Grupo 2, são valorizadas ações baseadas no ecossistema que promovam ou o sequestro de carbono, ou 

a melhoria da qualidade do ar, ou ainda a regulação microclimática (Tabela 3) – pois basta promover o 

desempenho de um destes SE para obter os 4 pontos mínimos necessários à aprovação do projeto. Ações 

que promovam a mitigação do ruído, que apenas fornecem 3 pontos (Tabela 3), são por sua vez 

insuficientes para este efeito. 

Na área da Amostra 2 o valor de ‘oferta combinada de SE’ x=4,75 indica que uma intervenção 

urbana neste local terá um impacto (esperado) ‘elevado’, pelo que o projeto já necessitará de obter um 

mínimo de 6 pontos para conseguir aprovação (Tabela 1). Parte destes pontos pode ser conseguida por 

via da implementação de medidas que promovam a mitigação do ruído, que no Grupo 7 detêm uma 

valoração de 4 pontos (Tabela 3). Contudo, como este total é insuficiente para a aprovação do projeto 

será necessário, uma vez mais, a conjugação com soluções off-site.  
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Tabela 3. Pontuações associadas às ações baseadas no ecossistema em função de cada SE para os sete grupos.  

Grupo 

SE 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 

SC 4 (7,9) 4 (4,0) 1 (0,2) 0 (-0,7) 0 (-1,8) 3 (2,1) 0 (-1,1) 

MQA 4 (5,9) 4 (3,0) 1 (0,3) 0 (-0,6) 0 (-1,3) 2 (1,3) 0 (-0,9) 

RM 4 (6,8) 4 (3,4) 1 (0,3) 0 (-0,4) 0 (-1,6) 2 (1,3) 0 (-0,1) 

MR 4 (3,9) 3 (1,7) 0 (0,0) 0 (-0,4) 0 (-0,9) 1 (0,6) 4 (4,3) 
Serviços Ecossistémicos (SE), em que SC = Sequestro de Carbono; MQA = Melhoria da Qualidade do Ar; RM= Regulação 

Microclimática; e, MR = Mitigação do Ruído. Os valores entre parênteses correspondem ao Z-score obtido para cada SE em 
cada cluster (vide Tabela 2).  

 

Os resultados obtidos demonstram que a conjugação dos SE com o PBP permite definir requisitos 

ecológicos locais, aos quais os projetos de urbanização (e.g., loteamentos) devem forçosamente atender, 

sem necessidade de recorrer aos indicadores rígidos e uniformes do zonamento, para que o interesse 

público e a resiliência do território não sejam comprometidos. Isto, fica bem patente na caracterização 

da procura dos SE, bem como na possibilidade de prever medidas de compensação off-site, a definir e a 

localizar em consonância com as prioridades identificadas no território considerado. Contudo, esta 

metodologia baseia-se na procura atual e não acautela a situação futura, como no caso da Pedreira da 

Madalena, cuja procura de SE muito reduzida no presente irá inevitavelmente aumentar após a sua 

urbanização.  

 

Nota final 

O sistema de pontuação desenvolvido por Cortinovis e Geneletti (2020) permite efetuar uma 

avaliação baseada na performance dos SE, fornecendo importantes indicações acerca das ações baseadas 

no ecossistema a priorizar em cada intervenção urbana, mediante os níveis de procura. A aplicação 

desta metodologia ao processo de reconversão da Pedreira da Madalena confirma as suas 

potencialidades, mas também as fragilidades apontadas pelos autores. Desde logo, o processo de 

elaboração dos mapas de ‘oferta combinada de SE’ e de ‘procura integrada de SE’ revela-se moroso e 

complexo, o que pode constituir um entrava à sua inclusão nos instrumentos de ordenamento do 

território. Ao mesmo tempo, ao basear-se exclusivamente na situação atual da procura, a aplicação desta 

metodologia permite apenas responder aos déficits de oferta de SE já observados no território, deixando 

em evidência a necessidade de introduzir melhorias que assegurem igualmente a avaliação e a resposta 

associadas a mudanças previstas, como no caso da Pedreira da Madalena.  
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Resumo: Este trabalho analisa as políticas da União Europeia relacionadas às tecnologias digitais 

voltadas ao setor agroalimentar e, consequentemente, ao desenvolvimento rural. Objetivando 

contextualizar essas políticas, foram apresentadas as novas tendências produtivas e de inovação 

advindas da digitalização das atividades económicas nos espaços rurais. Os resultados mostram, por 

um lado, a participação direta de grandes corporações da área digital no setor agroalimentar e a 

possibilidade de uma reconcentração espacial dos processos de inovação. Por outro lado, as políticas 

comunitárias oferecem diversas hipóteses de progresso nas áreas rurais europeias por meio da inovação 

vinculada à sustentabilidade, mas com algumas problemáticas advindas da digitalização. 

Palavras-chave: territórios rurais; políticas comunitárias (União Europeia); digitalização; 

sustentabilidade; desenvolvimento territorial.  

Abstract: This work analyses European Union policies related to digital technologies aimed at the agri-

food sector and, consequently, at rural development. For contextualizing these policies, it was presented 

new production and innovation trends arising from the digitization of economic activities in rural 

spaces. On the one hand, the results showed the direct participation of large corporations in the digital 

area in the agri-food sector and the possibility of a spatial re-concentration of innovation processes. On 

the other hand, community policies offer several possibilities for progress in rural Europe through 

innovation linked to sustainability, but with some problems arising from digitization. 

Keywords: rural territories; community policies (European Union); digitalization; sustainability; 

territorial development 

 

1. Introdução 

Nos últimos 100 anos a agricultura e os espaços rurais vem sofrendo grandes transformações 

tecnológicas. O que é comprovado com a introdução da mecanização na agricultura, nas primeiras 

décadas do século XX; passando pela Revolução Verde “Agrícola”, a partir da década de 1960, com o 

uso de fertilizantes químicos e técnicas de irrigação e drenagem (Mazoyer & Roudart, 2010); mais 

recentemente, desde os anos 1990, com o advento das tecnologias de modificação genética; e, atualmente 

em vigor, com as tecnologias digitais (Trendov, Varas & Zeng, 2019). 

A revolução digital, iniciada nos anos 1970, tem nos últimos anos ganho mais protagonismo, tanto 

tecnológico como económico. Hoje, todas as atividades produtivas são atingidas por essas tecnologias 

e no âmbito dos territórios rurais não é diferente. Especificamente, na agricultura estas tecnologias estão 

pautando toda a sua cadeia de valor. Nas políticas das União Europeia (UE), voltadas ao 

desenvolvimento rural, podem-se verificar importantes investimentos em tecnologias digitais para 

melhorar a produtividade e comercialização da produção agrícola. 
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Entre as tecnologias digitais mais destacáveis nas atividades agrárias, inclusivamente com as 

alimentares (conformando o setor agroalimentar), estão (Trendov, Varas & Zeng, 2019): a telefonia 

móvel e as mídias sociais, a Internet of Things – IoT, as imagens de satélite), o Big Data, cloud, a 

cibersegurança, o blockchain e os sistemas inteligentes (Machine Learning, inteligência artificial, robótica 

e sistemas autónomos). 

Este estudo tem por objetivo analisar as políticas da UE no campo do desenvolvimento rural, na 

última década, direcionadas à promoção das tecnologias digitais, bem como verificar as repercussões 

das novas tendências produtivas e de mudanças tecnológicas, vinculadas à digitalização, sobre o 

desenvolvimento territorial em geral. Igualmente, pretende-se apontar prováveis efeitos das novas 

políticas, como aquelas vinculadas ao New Green Deal. Importa destacar que se trabalha com a noção de 

desenvolvimento territorial multidimensional, ou seja, ressaltando a competitividade (crescimento 

económico), bem-estar social (desenvolvimento social), diminuição das desigualdades territoriais 

(coesão social), sustentabilidade ambiental (desenvolvimento sustentável) e apropriação tecnológica 

(desenvolvimento tecnológico) (Tartaruga, 2020). 

Em termos metodológicos, a investigação de caráter exploratória foi realizada por meio de dois 

caminhos para analisar o desenvolvimento rural europeu. No primeiro, foi realizada uma revisão de 

literatura referente às últimas tendências referentes ao setor agroalimentar, principalmente, no que 

concerne às mudanças tecnológicas e as deslocalizações da produção. O segundo procedimento da 

investigação foi a revisão das principais políticas da União Europeia no que diz respeito aos setores da 

agricultura e alimentar, principalmente, com foco nos processos de inovação. Assim, foram registados 

os objetivos e metas dessas políticas no passado recente e, sobretudo, nas perspetivas futuras. Além 

disso, foram realçados os aspetos da sustentabilidade e inclusividade das políticas. 

 

2. Novas tendências tecnológicas nos territórios rurais 

Além da grande capilaridade das tecnologias digitais nas atividades agroalimentares em geral, já 

destacada antes, observa-se também a forte inserção nesse setor de empresas, nomeadamente, do setor 

digital, ou seja, onde correntemente não atuavam (Wilkinson, 2019). Assim, verificam-se as atuações 

destacáveis de importantes multinacionais do setor digital nas cadeias agroalimentares, desde a 

produção até a consumo (Wilkinson, 2019). Podem-se encontrar exemplos emblemáticos. A atuação de 

grandes empresas líderes tecnológicas como IBM, Google e Microsoft em serviços de big data na 

agricultura. Amazon e Alibaba no comércio a retalho de produtos agrícolas. Ainda na parte do comércio 

de alimentos, estão os desenvolvimentos de estratégias de marketing do Facebook e Google em parceria 

com a indústria alimentar. Respondendo a essa situação, empresas tradicionais do setor como as de 

sementes e insumos químicos, como a Bayer-Monsanto, ou de máquinas agrícolas, como a John Deere, 

estão apropriando-se de novas tecnologias como as de big data., como imperativo para a sua 

sustentabilidade produtiva e comercial. 

De modo geral, podem-se observar diversas tecnologias digitais com importantes funções em toda 

a cadeia produtiva agroalimentar (Trendov, Varas e Zeng, 2019; Massruhá et al. 2020). Como o 

tratamento e armazenamento de informações das cadeias através do big data, cloud (nuvem) e cyber-

segurança. A agricultura de precisão e as geotecnologias por meio da Internet of Things (IoT) e das 

imagens de satélite, otimizando a distribuição e deslocamento das atividades e ações nas fazendas. A 

integração e coordenação das cadeias com o uso do blockchain, e dos sistemas de seguros e financiamento 

da produção e comercialização. Os sistemas de inteligência como Deep Learning e Machine Learning, 

o que se somam à Inteligência Artificial e robótica e aos sistemas autónomos. Aplicativos movéis e 

mídias sociais muito utilizados, nomeadamente, para a comercialização da produção. Finalmente, os 

campos que unem a biologia à digitalização como visto nas aplicações da bioinformática e da 

biotecnologia na agricultura. 

Entretanto, uma das mudanças mais relevantes nos próximos anos para o setor agroalimentar é a 

que defende Sexton (2020) sobre os possíveis deslocamentos da produção e das inovações. Esta autora 

defende que os últimos avanços no campo das proteínas alternativas, ou seja, produtos alimentícios 

ricos em proteína criados em laboratórios a partir de células ou de plantas, serão decisivos para o setor. 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
94 

 

Essa produção é realizada em lugares inusitados como o icónico Vale do Silício (EUA), onde pequenas 

empresas emergentes (star-ups) estão desenvolvendo esses produtos com forte utilização das 

tecnologias digitais. Tais desenvolvimentos trazem preocupações no sentido de uma nova 

reconcentração dos processos de inovação no setor, com impactes significativos em toda a cadeia 

produtiva e para a segurança alimentar em termos globais. Esta mesma autora identifica, na Europa, 

um polo importante desses desenvolvimentos em Maastricht (Países Baixos). 

Aqui os pontos mais sensíveis são os problemas vinculados aos oligopólios nos mercados agrícolas, 

ao controlo excessivo de dados, entre outros. Portanto, as inovações digitais trazem, como as duas faces 

de uma moeda, um lado positivo e outro negativo (Soete, 2013; Coad et al., 2021). 

 

3. Políticas da União Europeia 

As políticas de desenvolvimento da União Europeia, apresentam uma diversidade de estratégias e 

fundos para as mais diferentes áreas produtivas. Não sendo diferente com relação aos programas 

voltados aos territórios rurais e, nomeadamente, ao setor agroalimentar. 

O principal programa da União Europeia, o European Green Deal, possui como pilares o 

desenvolvimento económico e tecnológico por meio da promoção de processos de inovação, a 

centralidade da dimensão ambiental ou crescimento “verde”, e a inclusão (identificada na frase presente 

nos planos e divulgações do programa, “nenhuma pessoa ou lugar deixado para trás”). Tendo como 

período de vigência de 2019 até 2050. O programa possui um conjunto de áreas focais como a 

biodiversidade, as energias limpas, a mobilidade sustentável, a indústria sustentável, a eliminação da 

poluição, a construção limpa, e duas áreas que interessam a esta investigação, a agricultura sustentável 

e a estratégia “Da Fazenda ao Prato”. 

A estratégia de Agricultura Sustentável está no âmbito na nova Política Agrícola Comum (PAC). 

As ações estratégicas da PAC são a promoção da agricultura biológica; a manutenção das variedades 

de animais e vegetais (biodiversidade) e a ação climática, substancializada no objetivo de eliminar as 

emissões de gases de efeito de estufa até 2050. Por seu turno, a estratégia “Da Fazenda ao Prato” tem 

seu foco no fomento de sistemas agroalimentares sustentáveis. A estratégia visa cumprir as seguintes 

metas até o ano de 2030: redução de pesticidas na agricultura em 50%, diminuição de perdas de 

nutrientes do solo em 50%, alcançar 25% de terras agrícolas com agricultura biológica, maior 

disseminação da rotulagem de alimentos para os consumidores, diminuição dos desperdícios de 

alimentos e maiores investimentos em investigação e inovação no setor. Nesta última meta, destaca-se 

o programa Horizonte Europa, para o período 2021-2027, com o importante foco na transferência de 

conhecimentos dentro do setor, com especial atenção aos agricultores familiares. 

Além disso, a plataforma de Especialização Inteligente da União Europeia visa fomentar os 

sistemas regionais de inovação que são imprescindíveis para os processos de inovação. Desde 2011, esta 

plataforma vem apoiando projetos nas áreas temáticas da energia, da modernização industrial e 

agroalimentar. No setor agroalimentar, as ações promoveram o envolvimento do consumidor (na 

perspetiva da inovação aberta), a agricultura de alta tecnologia, a rastreabilidade ligada às tecnologias 

de big data, a melhoria dos ingredientes nutricionais e o uso de sensores inteligentes (tecnologias de 

informação e comunicação e Internet of Things – IoT). 

 

4. Conclusões 

Os resultados da investigação indicam uma dualidade dos impactos da digitalização nos espaços 

rurais europeus. De um lado, verifica-se a concentração espacial dos processos de inovações, algo que, 

adicionalmente, dificulta o seu desenvolvimento mais alargado nos territórios. De outro lado, 

constatam-se oportunidades de desenvolvimento local ao proporcionar o uso dessas tecnologias por 

meio de políticas públicas, com forte teor de inclusão social e económica para as populações rurais, 

principalmente, vulneráveis. Dessa forma, são fundamentais as experiências de inovações técnicas que 

permitem aproveitar os conhecimentos tradicionais e práticos das comunidades rurais (Tartaruga, 

2021). Dentro do escopo da Especialização Inteligente, as políticas podem favorecer a fertilização 
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cruzada das bases de conhecimento analítica (base científica), sintética (base na “engenharia” ou na 

prática) e simbólica (base na cultura e na criatividade) (Asheim, 2007 e 2019), como, por exemplo, em 

parcerias entre agricultores familiares (base sintética ou simbólica) e universidades (base analítica). 

Essas considerações reforçam as ideias de Mazoyer e Roudart de que “a pesquisa para o 

desenvolvimento agrícola deverá estar muito mais atenta do que no passado às necessidades e às 

possibilidades, mas também e, principalmente, ao saber e à experiência dos camponeses” (Mazoyer e 

Roudart, 2010, p. 546). 

Ainda na esfera das oportunidades, destacam-se aquelas orientadas à promoção de ecoinovações 

(ou inovações “verdes”) (Kemp e Pearson, 2007; Kemp, 2010); situação positiva reforçada pelas últimas 

políticas comunitárias. A conjugação entre inovação, digitalização e sustentabilidade fornece 

potencialidades importantes para as regiões enfrentarem o desafio da transição sociotécnica sustentável 

presentemente em curso (Tartaruga e Sperotto, 2021). 

Pelo lado negativo, entretanto, o uso das tecnologias digitais também traz alguns problemas para 

os agricultores, principalmente, os mais vulneráveis economicamente (Rotz et al., 2019). Essa 

preocupação está voltada na propriedade e controlo de dados, a produção de tecnologias e o 

desenvolvimento de dados, e segurança de dados (cibersegurança). Portanto, tais atividades devem dar 

espaço ao compartilhamento de dados, a regulamentação estatal e, finalmente, a uma maior justiça no 

uso de dados de agricultores. 

 

Financiamento 
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Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) há muito deixaram de ser encarados na perspectiva – deveras 

redutora – que os classificava como meras ferramentas. Numa perspectiva mais restrita, assim é, de facto, mas, 

uma visão mais ampla e ajustada do conceito de SIG (mais limpa e mais clara quando se lê e interpreta o acrónimo 

de língua inglesa – GIS), permite perceber que ao “G” pode ser atribuído o termo “Geográfica” mas, também, o 

termo “Geoespacial” – que tem vindo a conquistar adeptos de forma massiva um pouco por todo o mundo. Esta 

constatação que, internamente, para os geógrafos e para a Geografia, pode significar uma perda de “soberania” 

semântica e conceptual sobre um conceito que, indubitavelmente, encerra um cariz geográfico tem, no sua matriz, 

uma dimensão transdisciplinar que legitima a “captura” por parte de outros investigadores e torna mandatória a 

necessidade de partilha e de diálogo entre os diversos profissionais que estudam e desenvolvem algoritmos para 

aplicação em SIG ou, apenas, utilizam as funcionalidade SIG, seja para efeitos de investigação científica/académica 

e/ou aplicação aos diversos domínios das dinâmicas territoriais nas quais se enquadram o Ambiente e o 

Ordenamento do Território mas, também, a Saúde, o Direito, Economia e Gestão – Estudos de mercado, ou a 

Inovação e o Empreendedorismo, entre muitos outros. Os significados atribuíveis ao “I” derivam desde o conceito 

de “Informação” ao de “Inteligência” geográfica, algo que se justifica pelo franco desenvolvimento de estudos de 

(Geo)computação que envolvem algoritmos resilientes com funções de auto-aprendizagem (Resilient Back 

Propagation Algorithm – Redes Neuronais) entre outras funcionalidades que surgem, por exemplo, na directa 

dependência da evolução da Inteligência Artificial (Artificial Inteligence) e da Aprendizagem de Máquinas 

(Machine Learning). A rota dos possíveis significados de cada uma das letras do acrónimo permite, por fim, 

perceber o alcance do progresso explosivo das “Data Sciences” e, aqui, encontramos plausibilidade para o 

reconhecimento de que o “S” que, inicialmente, era atribuído ao conceito de “Sistema”, depressa passou a ser 

considerado noutras valências, mais amplas, como Sociedade, Estudos e Ciências (Society, Studies and Sciences). 

Os territórios são organismos dinâmicos cuja ontogénese, com maior ou com menor dificuldade, pode ser 

analisada permitindo identificar padrões evolutivos. Esta possibilidade “é chão que dá uvas” quando se torna 

possível introduzir, em ambiente SIG, as variáveis consideradas explicativas das dinâmicas territoriais, variáveis 

passíveis de parametrização e geoprocessamento. Os estudos de modelação espacial desenvolvidos em SIG 

(Geossimulação) são uma das valências mais visíveis e, porventura, das que revelam maior valor operacional e 

aplicado dos SIG, ao permitirem a elaboração de modelos predictivos aplicáveis às mais variadas dimensões das 

dinâmicas da sociedade e às dinâmicas territoriais (l.s.). As consequências do caminho percorrido pela 

Humanidade, na sua incontornável rota de colisão com a dinâmica do Planeta enquanto fragmento colaborativo 

num “Cosmos” subordinado ao inexorável percurso do Tempo, conduziram ao acelerar de ritmos naturais da 
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alterabilidade natural do clima  e dos oceanos, perceptível na maior frequência, diversidade, ubiquidade e grau de 

severidade de manifestações meteorológicas extremas, que se traduzem na exposição dos territórios ao “Risco” e à 

“Catástrofe”. Resiliência e mitigação, para além de chaves primárias, de ignição para soluções de Early Warning, 

devem passar a constituir mecanismos robustos de interiorização individual e colectiva, porque um território 

inteligente, entre outros aspectos, obriga a uma governança inteligente e proactiva capaz de imortalizar soluções 

de metabolismo territorial, sociedades e cidadãos resilientes e eficientes – capazes de colocar em prática soluções e 

procedimentos com todos os recursos disponíveis – incluindo a inteligência – (capacities e coping capacities),  

sempre ao serviço do equilíbrio territorial. Tal pressupõe uma relação win-win entre o Homem e a Natureza sem a 

qual deixa de fazer sentido o conceito de “Território Inteligente”. 

 

Temas em debate neste Eixo Temático 

1. Geodados; aquisição, geoprocessamento e aplicações. 

2. Geossimulação, Recursos e Riscos (Naturais, Tecnológicos e Mistos). 

3. Investigação em SIG: Geocomputação e programação. 

4. Os SIG aplicados a problemas de saúde pública. 

5. Os SIG aplicados a problemas de Geodireito. 

6. Interdisciplinaridade em SIG. 

7. SIG: que futuro? 
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Resumo: A incerteza é uma parte integral do conhecimento geográfico pela necessidade de 

compreender incertezas nos dados geoespaciais para assegurar a qualidade dos resultados. O presente 

artigo propõe lidar com algumas dessas incertezas através da integração de dados estatísticos e 

geoespaciais, pela apresentação de alguns dos seus elementos estruturais e benefícios. Dados estatísticos 

georreferenciados de base pontual suportados por um modelo bottom-up e o sistema de células de grelha 

mitigam algumas incertezas relacionadas com a precisão espacial e consistência dos dados para efeitos 

de agregação, comparação e representação no espaço e no tempo. 

Palavras-chave: incerteza; incerteza espaciotemporal; dados geoespaciais; dados estatísticos, integração 

de dados 

Abstract: Uncertainty is an integral part of geographic knowledge for the need to understand 

uncertainties in geospatial data to ensure the quality of the results. The present paper proposes to deal 

with some of these uncertainties through statistical and geospatial data integration by presenting some 

of their key elements and benefits. Georeferenced point-based statistical data supported by a bottom-

up model and the grid cell system mitigate some uncertainties related to spatial resolution and data 

consistency for analysis, comparability and representation in space and time.  

Keywords: uncertainty; spatiotemporal uncertainty; geospatial data; statistical data; data  integration 

 

1. Introdução 

O conceito de incerteza é um termo amplo que renovou o campo da investigação científica, 

abrangendo o conhecimento geográfico e sobre o espaço geográfico (Longley et al., 2011) tornando-se 

uma questão crítica no campo da Geografia nas últimas décadas e o princípio da omnipresença da 

incerteza no conhecimento geográfico amplamente partilhado pela comunidade geoespacial (Foody & 

Atkinson, 2002; Fusco et al., 2017). Segundo os últimos autores, a incerteza foi introduzida e explorada 

na investigação geográfica através de duas abordagens: i) prática, com enfâse em questões técnicas no 

tratamento da incerteza dos dados geoespaciais, como elemento estruturante na produção do 

conhecimento geográfico; e ii) teórica, com destaque para conceitos geográficos relacionados com a 

incerteza, questões epistemológicas e ontológicas, perceção subjetiva do espaço geográfico e abstração 

do pensamento geográfico.   

Esta temática ganha relevância numa sociedade cada vez mais digital que produz, armazena e 

disponibiliza dados espacial e temporalmente mais explícitos, em maior quantidade, variedade e 

regularidade, aumentando potencialmente a complexidade e dificuldade em lidar com questões de 

dados imperfeitos e inconsistentes (Batty et al., 2014; Chen & Shi, 2018). 
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2. Incerteza nos dados geoespaciais 

A imperfeição é uma caraterística endémica da informação geográfica (Goodchild, 1995) em que a 

incerteza nos dados geoespaciais surge sempre que esses dados são derivados do raciocínio humano na 

tentativa de representação do mundo real (Couclelis, 2003). Nesse sentido, torna-se conveniente 

compreender, classificar e medir a incerteza nos dados geoespaciais para proceder ao seu tratamento, 

nomeadamente através de tipologias de incerteza e imperfeição que abrangem caraterísticas de erro e 

exatidão como componente de avaliação da qualidade dos dados e descrição da incerteza (MacEachren 

et al., 2005). Estas componentes suportam a definição tipologias de incerteza, formalizando a diferença 

entre a observação e a realidade, e o processo de representação simplificada através de modelos formais 

como a generalização, agregação e codificação (Plewe, 2002). Esta questão é descrita, de forma sucinta, 

por Fisher et al., (2010) como o “o possível desfasamento de compreensão do que deve ser, ou foi 

medido, entre a recolha de dados e os utilizadores”, reforçando a ideia de que a incerteza ocorre em 

todo o processo de produção de conhecimento geográfico, desde a abstração geográfica, aquisição de 

dados, geoprocessamento até à utilização e disseminação dos dados (Goodchild & Zhang, 2002).  

Insuficiências entre os modelos de SIG primitivos e os dados geoespaciais na tentativa de 

representação dos dados relacionadas com a sua granularidade, processos de agregação e fontes de 

dados incompletas e/ou conflituosos conduziram às primeiras discussões amplas sobre questões de 

incerteza nos dados geoespaciais (Fusco et al., 2017), constatando efeitos e limitações metodológicas no 

processo de produção do conhecimento geográfico.  

A relação entre a incerteza e a multidimensionalidade dos dados geoespaciais – como de qualquer 

tipo de dados - que engloba as variáveis espaço, tempo e atributos - é uma das ideias partilhadas com 

reúne maior consenso entre a comunidade geoespacial. Reconhece-se que é nestas três variáveis, 

caraterísticas independentemente observáveis e mensuráveis dos dados e estrutura básica do espaço 

geográfico, onde a incerteza se manifesta. Trabalhos no domínio da geovisualização (MacEachren et al., 

2005; Thomson et al., 2005), inspirados em estudos anteriores sobre a modelação da incerteza no 

domínio dos SIG (Gahegan & Ehlers, 2000; Edwards & Nelson, 2001), descreveram a tipologia das 

categorias de incerteza (Tabela 1) e a sua relação com as três dimensões ou variáveis descritivas dos 

dados geoespaciais - espaço, tempo e atributo -, através de exemplos representativos. 

 
Tabela 1. Tipologia das categorias de incerteza. Adaptado de MacEachren et al., 2005. 

Categoria Definição  

Exatidão/Erro Diferença entre observação e realidade 

Precisão Precisão da medição  

Integralidade Até que ponto os dados são abrangentes 

Consistência Até que ponto as componentes dos dados estão de acordo  

Linhagem Processo(s) através do qual os dados passaram  

Vigência/Periodicidade Lacunas temporais entre a ocorrência, recolha de dados e utilização  

Credibilidade Fiabilidade da fonte de dados 

Subjetividade Quantidade de interpretação e julgamento  

Inter-relação Independência da fonte em relação a outras fontes  

 

A formalização destas categorias contribuiu para desenvolvimentos conceptuais na incerteza nos 

dados geoespaciais reconhecendo a ação isolada de cada uma das variáveis dos dados, bem como as 

relações entre si, para a descrição da incerteza numa perspetiva métrica em relação a eventos 

espaciotemporais, cobrindo componentes de erro, precisão, consistência lógica e fiabilidade. Também 

permitiu compreender melhor os efeitos na modelação do espaço geográfico, consolidando a base 

teórica da incerteza espaciotemporal (Plewe, 2002) e métodos para a sua representação e visualização.  

 

3. Incertezas espaciotemporais nos dados geoespaciais 

As incertezas espaciotemporais ocorrem devido ao conhecimento limitado e impreciso das 

caraterísticas espaciais e temporais do verdadeiro contexto geográfico (Kwan, 2012). De acordo com 
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Malizia (2013), os dados de eventos espaciotemporais são frequentemente suscetíveis a deficiências 

relativas à precisão posicional (localização geográfica do evento), precisão temporal (referência 

temporal do evento) e integralidade (descrição total ou parcial do evento), em que estes três aspetos 

definem a extensão e propriedades do evento.  

Nas últimas duas décadas tem-se assistido a um crescente número de estudos relacionados com a 

incerteza e imperfeição dos dados geoespaciais com vista a uma maior compreensão da sua complexa 

natureza multidimensional, nomeadamente através de ontologias de imperfeição e modelos formais 

para modelar e representar as incertezas espaciais e/ou temporais (Duckham et al., 2001; Duckham, 

2002). No entanto, a maioria trata-se de investigações limitadas de base empírica, com resultados 

epistemológicos pouco relevantes e pequenos estudos centrados numa questão ou problema específico, 

negligenciando a dimensão temporal e o tópico de variabilidade dos dados e as suas relações no tempo 

(Delmelle et al., 2014).  

As incertezas de dimensão espacial incluem três tópicos relativos à qualidade dos dados 

geoespaciais: i) (im)precisão espacial ou e localização; ii) variabilidade de dados a partir da agregação 

espacial ou agregação de atributos que acrescenta incerteza adicional; e iii) categorização de dados 

relacionada com procedimentos de medição adicionais (MacEachren, 1992). Também designadas de 

incertezas de localização podem incluir incerteza de contexto, relacionada com aspetos externos, 

incerteza que surge pela falta de compreensão, incerteza técnica gerada pela tecnologia, como erros de 

software e hardware, e incerteza de entrada relacionada com os dados que descrevem os fenómenos 

geográficos, como mapas e dados geoespaciais (Mosadeghi et al., 2013). Nesse sentido, a incerteza 

espacial não cobre apenas aspetos objetivos e formalmente mensuráveis mas também com a 

subjetividade dos fenómenos e conceitos geográficos e a representação e interpretação ambígua dos 

dados.  

Os conceitos de escala geográfica e resolução espacial são caraterísticas fundamentais dos dados 

geoespaciais e os seus modelos conceptuais e limitações metodológicas são alvo de estudo para melhor 

compreender a incerteza espacial (Goodchild & Zhang, 2002; Coomber et al., 2007), englobando 

conceitos geográficos clássicos como dependência de escala e Problema da Unidade Areal Modificável 

(MAUP). O primeiro conceito sublinha que a maioria dos fenómenos geográficos, particularmente os 

processos ambientais, são dependentes da escala na qual "a variação espacial observada é suscetível de 

diferir à medida que a medição da escala espacial varia" (Lloyd, 2014), advertindo que a escala aplicada 

pode não ser a adequada. Esta dicotomia de escala afirma que o mesmo fenómeno geográfico pode 

produzir diferentes resultados e interpretações quando se utilizam diferentes escalas de análise, sendo 

homogéneo a uma escala e heterogéneo a outra (Atkinson & Tate, 2000). O segundo conceito manifesta-

se dentro da essência da incerteza geográfica em relação à invariância da escala no espaço geográfico 

(Chen et al., 2017), traduzindo-se num problema metodológico que “se refere ao fato de que as unidades 

de área podem ser alteradas e que a variação espacial observada pode também alterar-se” (Lloyd, 2014). 

Nesse sentido, qualquer alteração no tamanho e forma das unidades espaciais, suportadas por dados 

zonais, produzirá efeitos de escala e de zoneamento nos resultados e na sua interpretação, desviando-

se do verdadeiro contexto geográfico (Kwan, 2012). Este enviesamento da perceção da realidade exclui 

variações espaciais a diferentes escalas e tem efeitos nas estatísticas de síntese em que a resolução 

espacial e a mudança do zonamento das unidades de análise alteram as relações e processos geográficos 

fundamentais (Lam, 2004) (Figura 1).  
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Figura 1. Efeitos de escala e zonamento. Adaptado de Lloyd, 2014. 

  

O problema de definição geográfica também aumenta a probabilidade de imprecisões posicionais 

na localização geográfica levando a uma variabilidade mais ampla dos resultados, entidades espaciais 

mal definidas, mal avaliadas e deslocadas, e potencialmente exigindo esforços e soluções 

computacionais adicionais (Duckham, 2002). Muitas geografias são formalmente impostas, 

nomeadamente através de geografias administrativas, estatísticas ou funcionais, para que os fenómenos 

geográficos sejam convenientemente representados e melhor compreendidos, apesar não 

representarem a sua distribuição espacial real e apresentando deficiências na precisão do padrão 

espacial (Wu et al., 2020). Este tipo de representação dos dados levanta uma série de limitações 

conceptuais e metodológicas, nomeadamente a falácia ecológica, e interpretações erradas que levam a 

uma afirmação imprecisa baseada incerteza, transformando dados individuais em agregados e 

conduzindo a conclusões extrapoladas sobre indivíduos com base em dados agregados (Plewe, 2002).  

O MAUP e a falácia ecológica são conceitos que resultam de procedimentos de agregação e 

representação de dados utilizando diferentes escalas e unidades de análise, em que cada nível de uma 

hierarquia de objetos geográficos tem propriedades que podem não ser uma soma direta das partes 

desagregadas não traduzindo a realidade geográfica (Bian, 1997).  

As incertezas de dimensão temporal resultam sobretudo da simplificação comum do espaço 

geográfico que não considera a variância dos objetos geográficos e as suas relações ao longo do tempo 

(Fusco et al., 2017). A maioria dos trabalhos sobre a dimensão temporal abordam especificações 

temporais como imprecisão e erros temporais, séries cronológicas e efeitos da combinação de várias 

referências temporais (MacEachren et al., 2005).  

De acordo com MacEachren (1992), a incerteza dos dados geoespaciais aumentará devido à 

incerteza na dimensão temporal, à sua especificidade e diferença de tempo entre a recolha e a utilização 

dos dados. Esta suposição é apoiada por Fisher et al., (2005) e Delmelle et al., (2014) ao afirmarem que 

a incerteza temporal é causada pela variabilidade do tempo entre a ocorrência do evento, a sua 

modelação e momento em que este é reportado levando a erros e deficiências nos dados, incluindo 

imprecisões de geocodificação, que terão consequências prejudiciais nas análises e resultados. Thomson 

et al., (2005) refere estas lacunas temporais como uma componente da incerteza que define a vigência 

dos dados, ou seja, se os dados são atuais e temporalmente pertinentes no momento da sua utilização. 

A incerteza temporal dos dados geoespaciais também resulta da ausência ou pouca explicitação de 

referências temporais sendo necessário o seu registo histórico (metadados) de forma a garantir a sua 

estabilidade temporal e evitar erros derivados pela combinação de séries temporais e mudança das 

geografias de base política ou legal (Plewe, 2002). 

A dimensão temporal também apresenta uma caraterística multiescalar, em que a variabilidade 

espacial e temporal do eventos tem implicações significativas para qualquer análise dentro do contexto 

geográfico, que pode acrescentar complexidade e imprecisões adicionais (Kwan, 2012), o que evidencia 

a pertinência de modelar as dimensões espaciotemporais da incerteza em conjunto.  
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4. Integração de dados estatísticos e geoespaciais na mitigação da incerteza nos dados geoespaciais 

Os dados geoespaciais têm sido amplamente reconhecidos como um recurso estratégico na 

crescente procura por dados disponíveis com maior detalhe geográfico de forma a melhorar potencial 

analítico das estatísticas oficiais para a elaboração de políticas (Lam, 2004). No entanto, ainda surgem 

sérias preocupações à incerteza dos dados geoespaciais que podem conduzir a análises falaciosas e 

comprometer a fiabilidade das decisões de suporte às políticas (Duckham, 2002).  

A combinação de dados geoespaciais com dados estatísticos e outras fontes de dados secundárias, 

tais como dados administrativos, tem-se apresentado como uma alternativa promissora na 

disponibilização de dados mais oportunos, fiáveis, relevantes e detalhados na tentativa de assegurar 

uma abordagem comum para colocar cada unidade estatística no espaço e no tempo (Eurostat, 2019). 

Nesse sentido, a localização associada à geocodificação aparece como fator integrador de todos os dados 

e fundamental para as estatísticas uma vez que todos os objetos têm uma referência geográfica (relação 

1:n). Por outro lado, os dados geoespaciais provenientes da Observação Terrestre de suporte à produção 

de estatísticas espaciais permitem obter unidades de análise com maior granularidade espacial e 

temporal de forma a minimizar incertezas espaciotemporais relacionadas com a precisão posicional e 

temporal, definição geográfica e efeitos da combinação de várias séries temporais. 

Na necessidade de estatísticas territorialmente mais desagregadas, os dados georreferenciados em 

formato pontual representam uma unidade estatística que permite desenvolver um sistema de 

produção contínuo bottom-up e uma abordagem metodológica multinível. Este sistema de fundação 

pontual assenta em dados com maior precisão espacial viabilizando a agregação de dados e comparação 

entre geografias, adaptando-se a mudanças ao longo do tempo, a sua adequação de acordo com a análise 

espacial e as necessidades do utilizador. O seu caráter de flexibilidade territorial permite-lhe 

operacionalizar novas estatísticas espaciais, nomeadamente ao nível sub-regional.  

No âmbito da operacionalização e disseminação de dados, o sistema de células de grelha representa 

uma alternativa viável às tradicionais unidades administrativas ou áreas estatísticas, superando 

algumas das limitações metodológicas dos dados anteriormente descritas. Este sistema geograficamente 

hierárquico composto por células quadradas num grelha fixa é apropriado para qualquer tipo de dados 

estatísticos georreferenciados com base em pontos ou microdados geocodificados (UN & EC, 2016). A 

sua perspetiva multiescalar e capacidade das células da grelha de se ajustarem ao âmbito de interesse 

ou escala de representação aumenta a precisão cartográfica acomodando eventos contínuos de reduzida 

a grande extensão espacial, dependendo da resolução espacial da célula. Apresenta várias vantagens na 

comparação, representação e interpretação dos dados no espaço e no tempo pela estabilidade espacial 

e temporal e consistência dos dados uma vez que permite análises em área iguais reduzindo os efeitos 

de combinação das séries temporais e de alterações nos limites territoriais ou a localização dos eventos 

ao longo do tempo (Schnorr-Baecker, 2016).  
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Resumo: O uso dos dados de posicionamento a partir dos telemóveis tem impactado de maneira 

positiva os estudos sobre as deslocações humanas. Foram coletadas informações de posicionamento 

triangulado entre as estações rádio base de 3.673 usuários em um período de 77 dias resultando em 

aproximadamente 30 milhões de pontos geolocalizados no município de São Paulo, Brasil. Os dados 

foram tratados com a finalidade de garantir o anonimato dos usuários e realizar a análise espácio-

temporal de múltiplos dias para identificar os locais de estadia frequente. Essa metodologia se mostrou 

eficiente por identificar inúmeros pontos de estadias para cada um dos portadores de telemóveis. 

Palavras-chave: Sistema de Informação Geográfica; Análises Espácio-temporais; Mobilidade urbana; 

Telemóveis. 

Abstract: The use of mobile phone positioning data has positively impacted human commute studies. 

Triangulated position information was collected between the radio base stations of 3,673 users over a 

period of 77 days, resulting in approximately 30 million geo-located points in the municipality of São 

Paulo, Brazil. Data were processed to ensure the anonymity of users and perform spatiotemporal 

analyses of multiple days to identify places of frequent stay. This methodology proved to be efficient to 

identify the numerous points of permanence of each cell phone holder. 

Keywords: Geographic Information System; Spatial-temporal analyses; Urban mobility; Mobile Phones. 

 

1. Introdução 

Grande parte das pessoas mais pobres e com menos qualificação precisam encarar viagens diárias 

mais longas para chegar ao seu local de trabalho (Motte et al., 2016), devido ao fato de suas residências 

estarem mais distantes dos seus destinos (Leite Rodrigues et al., 2021). Um planeamento eficiente pode 

aumentar a acessibilidade dos indivíduos às atividades e recursos aumentando a eficácia no tempo de 

movimentação (Hägerstraand, 2005).  

Para mensurar esses deslocamentos cotidianos, os dados obtidos junto a empresas de telefonia 

móvel é uma boa fonte para informações geolocalizadas, graças a proliferação de dispositivos móveis 

pessoais (Naboulsi et al., 2016) os quais são carregados por seus donos ao longo de toda sua rotina 

diária, tornando-os uma matriz de dados muito abrangente (Wang et al., 2011). 

As informações de localização em um conjunto de dados de telefonia móvel são geradas como 

resultado de uma comunicação do telefone com a rede de transmissão mantida e operada por 

companhias de telecomunicações. O ponto para triangulação dos sinais parte da comunicação, com 

múltiplas Estações Rádio Base (ERBs), cada uma servindo uma área de cobertura do sinal e com 

identificação e posicionamento únicos (Chen et al., 2016). 

O presente trabalho demonstra um método de inferir origens e destinos utilizando Sistema de 

Informação Geográfica e análises espácio-temporais dos dados de comunicação dos telemóveis, 

proporcionando uma forma de obter os locais de estadia frequente, agrupando entre moradores de 
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favelas (mais pobres) e outros residentes do município, auxiliando no entendimento das 

movimentações cotidianas e no planeamento urbano.  

 

 

2. Métodos 

Para direcionar o estudo para regiões onde existem moradores mais pobres, foram escolhidas 10 

Estações Rádio Bases (ERBs) distribuídas próximas as regiões de favelas em São Paulo, Brasil (figura 1). 

Estas ERBs foram monitoradas durante 30 dias para identificação de usuários únicos que se conectaram 

do dia 25/04/2016 à 25/05/2016. Os focos foram usuários frequentes na região, sendo selecionados os 

IMEIs (International Mobile Equipment Identity) que se conectaram por pelo menos 10 dias diferentes 

a essas ERBs.  

O IMEI é um código único que cada aparelho possui. Esses IMEIs foram separados em uma lista 

utilizada para a acompanhamento do uso do telemóvel de 25/05/2016 à 09/08/2016 totalizando um 

período de 77 dias de dados com o posicionamento. Cada uso do telemóvel contém um identificador 

anônimo do usuário (no caso o IMEI), longitude, latitude e tempo em cada instância das ligações ou 

outro uso do telemóvel.  

Em estudo de Calabrese et al. (2011) é ressaltado que o erro de localização dos aparelhos 

telemóveis, limita o tamanho mínimo das regiões que podem ser consideradas. Para diminuir esse erro, 

as coordenadas dos dados foram estimadas pela triangulação padrão algorítmica que possuem melhor 

acurácia (Jiang et al., 2013). Com a informação latitude e longitude (em WGS 84) foram criados pontos 

para os registos.  

Para fazer a correlação desses pontos no espaço foi utilizada a marcação por célula na grade 

censitária do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2011). O uso de um modelo de 

grade serve para gerar um agrupamento espacial dos dados dos telemóveis de forma a generalizar sua 

área de estadia para uma célula de 200 x 200 metros (figura 1), mantendo o sigilo de seu posicionamento 

exato. Com isso cada registo ganhou um código de célula, dando uma identificação para o agrupamento 

espacial. 

Ainda utilizando critérios do IBGE, foram definidas as células de grade classificadas como favelas. 

O termo “favela” é abordado no estudo técnico sob o conceito de aglomerados subnormais, descrito 

como uma forma de ocupação irregular de terras pertencentes a terceiros - públicas ou privadas - para 

habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizado por padrão urbano irregular, falta de serviços 

públicos essenciais e localização em áreas com ocupação restrita (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, 2010). 

Os dados dos telemóveis armazenam a hora, minuto e segundos que o usuário de telemóvel fez 

uma chamada ou fez acesso a internet. Com essa informação, para cada um dos registos foi feita a 

marcação para efetuar um agrupamento de uma em uma hora, assim cada registo recebeu um valor 

inteiro de 0 à 23. 

O segundo campo temporal foi referente ao dia da semana utilizado, foi aplicado um valor de 1 a 

7 sendo o primeiro domingo e o último sábado. Tal agrupamento serve para identificar os dias úteis dos 

finais de semana. 

Em seu trabalho, Alexander et al. (2015) dividem entre residência, trabalho e outros os locais de 

estadia identificados. Adaptando seu método para o contexto da área de estudo, procurou-se identificar 

como locais de estadia frequente as células da grade em que o usuário apareceu mais de 5 dias 

diferentes. Para fazer a classificação de casa, foi usado o seguinte critério: 

1. Se a célula em que o usuário aparece o maior número de dias diferentes for uma célula marcada 

como favela, ou; 

2. Se a célula em que o usuário aparece o maior número de dias diferentes entre segunda-feira e 

quinta-feira das 22 às 6 horas for uma célula marcada como favela, ou; 

3. Se a célula em que o usuário aparece o maior número de dias diferentes entre nos finais de 

semana for uma célula marcada como favela. 

Separando os usuários em áreas de favela, foram marcadas as células de residência dos outros 
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usuários seguindo a sequência dos passos 2 e 3 desconsiderando áreas de favelas. 

Portanto, para cada um dos usuários onde identificamos a residência no município de São Paulo, 

selecionamos as células onde ele esteve pelo menos 5 dias diferentes no período de monitoramento e 

que eram diferentes da célula marcada como casa. 

Feitas essas marcações, foi realizada uma contagem de dias da semana diferentes que o usuário 

apareceu na célula do IBGE para cada um dos grupos de horário (0, 1, 2, 3, ..., 23). Como o uso do 

telemóvel pode gerar muitos pontos na mesma faixa de horário, esse tratamento evita a duplicidade do 

usuário, assim, mesmo que ele tenha usado na mesma hora e no mesmo dia o telemóvel, levou-se em 

consideração apenas uma estadia naquela célula na hora determinada. 

 
Figura 1. Distribuição das Estações Rádio Bases em São Paulo, SP – Brasil. 

 

3. Resultados e discussão 

A utilização de dados provenientes dos telemóveis representa um avanço para análise da 

mobilidade urbana, porém,  é importante notar que os resultados inferidos no nível individual podem 

ter uma grande quantidade de erros, embora um alto nível de precisão seja observado no nível agregado 

(Chen et al., 2016). Por isso foi necessário validar os resultados obtidos. 

Em seu estudo, Calabrese et al. (2013), compara duas diferentes fontes de dados para validar a 

marcação de domicilio. No caso do presente trabalho, optou-se por fazer um cruzamento de dados entre 

a base cadastral da empresa de telefonia móvel e os resultados obtidos na classificação.  

Foram obtidos 4.000 endereços cadastrais de telefones móveis próximo as áreas das ERBs 

monitoradas. Esses endereços receberam o tratamento com a marcação do IMEI e código da célula de 

seu posicionamento. Aplicando a regra de identificação de moradia na base de dados coletada e 

realizando o cruzamento com o dado cadastral, observou-se que 3.673 dos 4.000 (91,82%) coincidiram o 

IMEI e código da célula da grade estatística, sendo 514 identificados como moradores de favelas. Esses 

usuários de telemóveis tiveram no período aproximadamente 30 milhões de interações advindas de 

comunicação ativa (uso de dados ou voz) com as ERBs. 

Com o resultado dos agrupamentos temporais de 1 em 1 hora por usuário, foram identificados 

aproximadamente 1,6 milhões de pontos de estadia na cidade. Quando aplicada a regra de frequência, 
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esses pontos caem para apenas 64,4 mil células de estadias frequentes. Na figura 2 pode-se observar o 

total dessas interações distribuídos pelo município de São Paulo, divididos entre moradores de favelas 

(Fig. 2a) e outros (Fig. 2b).  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. Distribuição da concentração dos pontos de estadia frequentes: (a) moradores de favelas; (b) outros moradores. 

 

Através da observação da figura 2 é possível identificar diferenças entre a dispersão dos pontos de 

estadias frequentes de moradores de favelas (normalmente mais pobres) e outros usuários de 

telemóveis. Em Steele et al. (2017) os autores fizeram uso dos de telemóveis para avaliar a distribuição 

espacial da pobreza agregando dados de operadores móveis e espaciais, mostrando resultados 

promissores para monitorar as taxas de crescimento de pobreza. Njuguna e McSharry (2017) 

constataram que a atividade de telefonia móvel fornece uma enorme quantidade de informações que 

podem ser utilizadas juntamente com pesquisas domiciliares para analisar pobreza e riqueza. 

Porém é importante levar em consideração as limitações desses dados para construção de 

indicadores. Os registros individuais podem ser distribuídos durante algumas horas por dia, por 

semana ou por apenas algumas horas por mês, ou seja, o usuário pode não utilizar o celular com uma 

frequência regular no tempo (Lu et al., 2017). Outros elementos que podem afetar os resultados 

estatísticos incluem a fatia de mercado da operadora de telefonia móvel a partir da qual o conjunto de 

dados é obtido, o potencial não-aleatório dos utilizadores de celulares, planos de chamada, que podem 

limitar o número de amostras adquiridas a cada hora ou dia e o número de dispositivos que cada pessoa 

carrega (Calabrese et al., 2011). 

 

4. Conclusões 

Essa metodologia mostrou-se eficiente por identificar inúmeros pontos de estadias para cada um 

dos portadores de telemóveis, entretanto, as limitações para analisar os motivos de viagem, o modal 

utilizado e o horário de saída e chegada entre as origens e destinos ainda se mostra um desafio que 

precisa ser superado. 

Uma alternativa seria associar o uso desses dados com outras informações espaciais, facilitando o 

entendimento da mobilidade cotidiana dentro dos municípios o que pode apontar as diferenças 

estruturais que ajudem a diminuir as desigualdades locais e facilitem o planeamento urbano de 

estruturas de transporte. Ainda há muito a ser investigado no uso de dados de telemóveis para analise 

os movimentos diários., entretanto, esse estudo mostrou ser possível uma adaptação metodológica para 

análise em ambientes urbanos densos, como na cidade de São Paulo. 
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Resumo: Para fazer face aos incêndios florestais o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios 

estabelece faixas de gestão de combustíveis como forma de auxiliar o combate e mitigação deste 

problema. O objetivo do trabalho foi elaborar um modelo capaz de identificar o controlo da biomassa 

nestas faixas através da análise do NDVI em séries temporais de imagens Sentinel 2. O modelo busca 

diferenças estatisticamente significativas, através do Welch t-test, nas informações contidas nas 

imagens. O modelo foi aplicado no concelho de Figueiró dos Vinhos e os resultados mostraram-se 

promissores na identificação de áreas onde não foi feita a gestão, ou seja, áreas de infração à legislação. 

Palavras-chave: Sentinel 2, Séries temporais, NDVI, Alteração na Vegetação, Gestão de Combustível. 

Abstract: To deal with forest fires, the Forest Defense System Against Fire  establishes fuel management 

buffers as a way to help combat and mitigate this problem. The objective of the study was to develop a 

model capable of identifying the fuel management in these areas by analysing the NDVI in time series 

of Sentinel 2 images. The model seeks statistically significant differences, through the Welch t-test, in 

the information contained in the images. The model was applied in the municipality of Figueiró dos 

Vinhos and the results were promising in identifying areas where management was not carried out, i.e., 

areas of infringement of legislation. 

Keywords: Sentinel 2, Time Series, NDVI, Vegetation Change, Fuel Management. 

 

1. Introdução 

Em Portugal, os incêndios florestais são considerados pela proteção civil (ProCiv - Site da 

autoridade nacional de proteção civil: http://www.prociv.pt) como uma das catástrofes naturais mais 

graves devido à elevada frequência e extensão que podem abranger. Além disso, estão relacionados 

com perdas económicas, ambientais e constituem um perigo para a população e bens materiais. 

No intuito de mitigar e reduzir o problema com incêndios, o Decreto-Lei nº124/2006, de 28 de 

junho, implementou o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI). Que define as redes de 

faixas de gestão de combustível, áreas identificadas para a remoção total ou parcial da biomassa, 

visando reduzir os efeitos de incêndios e proteger as vias de comunicação, infraestruturas e 

povoamentos florestais, assim como isolar potenciais focos de ignição. 

De acordo com artigo 15º da referida legislação, os aglomerados populacionais inseridos ou 

confinantes por florestas devem apresentar uma largura mínima de 100 metros de faixa de gestão. Neste 

sentido, o objetivo deste trabalho é elaborar um modelo capaz de identificar a remoção da vegetação no 

entorno das áreas urbanas através do Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 

Os métodos utilizados para o mapeamento de alteração da superfície baseados em imagens de 

satélite podem ser divididos em duas categorias (i) detecção da alteração de imagem para imagem; e (ii) 
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detecção de alteração baseada em série temporal (Hirschmugl et al., 2017). 

Aqui focamos apenas na série temporal, que utiliza dados adquiridos em muitas datas de 

observação (Coppin et al., 2004). Estas análises empregam a variação do sinal espectral ao longo de um 

determinado período para criação de métricas que auxiliam no monitoramento de um determinado 

local (Hostert et al., 2015). São utilizados os padrões temporais dos índices espectrais para determinar 

qualitativamente e quantitativamente as alterações que possam existir (Banskota et al., 2014). 

Modelos como o LandTrendr (Kennedy et al., 2010) e o Vegetation Change Tracker (VCT) (Huang et 

al., 2010) são baseados em séries temporais e são muito utilizados para a detecção de alterações na 

vegetação. Entretanto, Zhu (2017) ressalta que muitos trabalhos envolvendo series temporais não 

utilizam a informação espacial local para detectar alterações. Entre os abordagens que levam em 

consideração esta informação podemos citar os trabalhos de Hamunyela et al., (2016) ,Campagnolo et 

al., (2019) e Aubard et al., (2020). 

 

2. Métodos 

Este item indica quais foram os dados utilizados para a construção do modelo e também a linha 

metodológica seguida para gerar a análise. 

As imagens do satélite Sentinel-2 utilizadas neste trabalho foram pré processadas e 

disponibilizadas pela Direção Geral do Território (DGT). Foram disponibilizadas imagens 

correspondentes ao NDVI obtidos de imagens com cobertura de nuvens inferior a 60% e que datam 

entre 01/10/2019 e 30/12/2020. 

A revisão bibliográfica apontou o NDVI como um dos índices mais utilizados em diversas 

pesquisas. Na literatura consultada a maior parte dos trabalhos adotou o NDVI, seja como índice 

principal de análise (Hamunyela et al., 2016; Kolecka et al., 2018; Spadoni et al., 2020), ou para a 

comparação com outros índices (Aubard et al., 2020; Hislop et al., 2018). Por conta disso optamos pela 

adoção deste índice neste trabalho. 

A carta de uso e ocupação do solo utilizada aqui é a COSsim disponibilizada pela DGT e tem como 

referência o ano de 2018. Esta carta apresenta formato matricial e possui a resolução espectral de 10 

metros. No seu nível mais detalhado apresenta 13 classes, as quais foram classificadas em ‘combustível’ 

e ‘não combustível’, sendo que as incluídas nesta última classe não foram utilizadas no modelo, 

nomeadamente: território artificializado, agricultura, vegetação herbácea espontânea, sobreiro e 

azinheira, superfície sem vegetação, zonas húmidas e água. A preferência por não utilizar a categoria 

Sobreiro e Azinheira como material combustível deu-se pelo fato de que o relatório de áreas ardidas 

(ICNF, 2015) apresenta que o total de área ardida neste tipo de ocupação do solo é pequena quando 

comparada com as demais. 

O modelo foi aplicado no município de Figueiró dos Vinhos e a delimitação da área de estudo foi 

feita a partir de um buffer de 100 metros das áreas edificadas [Disponibilizada pela DGT e corresponde 

as áreas edificadas de todo o Portugal continental. 

https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/por/catalog.search#/metadata/4cb8ce5d-3231-4d42-bbac-

b2447e936104 (último acesso em 01/06/2021)]. 

O método de análise utilizado é adaptado do modelo desenvolvido por Campagnolo et al., (2019) 

e baseia-se na busca de diferenças estatisticamente significantes entre séries temporais utilizando uma 

janela móvel em cada pixel. É um modelo semiautomático que não utiliza dados de calibração, pois são 

incorporados dados da vizinhança da área de estudo. 

Em cada imagem disponível são verificados: (i) o valor do NDVI em cada pixel localizado dentro 

da área de estudo; (ii) o valor da média do NDVI dos pixeis vizinhos com 500 metros distância, 

localizados fora da área de estudo e em um mesmo uso do solo; e (iii) a diferença entre estes valores. 

Em cada data da série temporal é aplicado o Welch t-test. Os conjuntos analisados permitem o 

mínimo de duas imagens e o máximo de oito, num período máximo de 60 dias. A identificação de uma 

alteração é dada quando o t-test aponta a diferença significativa para o valor do ‘pixel (i)’ e para o valor 

da ‘diferença (iii)’ e não para a ‘média (ii)’ em uma mesma data. 

Para evitar que uma alteração seja registrada por mais de uma vez identificamos a alteração 
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somente na primeira data em que ocorre uma diferença significativa. O modelo utilizou o valor de 

significância limite de: p-Value ≤ 0,0005.  

Para a validação geramos uma matriz de confusão de 2 x 2 utilizando como referência uma base 

de dados disponibilizada pela Guarda Nacional Republicana (GNR). Esta base de dados apresenta a 

localização dos pontos de fiscalização da gestão das faixas de combustível. A informação contida nestes 

dados é sobre o cumprimento ou incumprimento da gestão. Foram selecionadas como métricas de 

precisão: capacidade geral, precisão, recall, F1-Score e o intervalo de confiança destes valores. 

 

3. Resultados e discussão 

Foram identificadas alterações em 309,58 hectares ou o equivalente a 26,72% da área combustível 

total. O mapa apresentado na figura 1 mostra as alterações e não alterações detectadas. 

A matriz gerada a partir do modelo com o limite do p-Value estabelecido em 0,0005 é apresentada 

na tabela 1. Do total de 125 pontos, em 4 deles o modelo e a base de dados indicaram a existência de 

alteração na vegetação, por outro lado, em 99 pontos o modelo e o banco de dados concordaram que 

não houve nenhuma alteração. 

A capacidade geral do modelo foi de 82,40% com intervalo de confiança de 2,30%. Neste cenário 

os melhores resultados foram verificados na detecção de não alteração, todos eles próximos a 90%. A 

precisão do modelo em detectar não alteração foi de 92,52% com intervalo de confiança de 1,59%, 

enquanto para detectar alterações foi de 22,22% com intervalo de confiança de 2,51%. O recall das não 

alterações foi de 87,61% com intervalo de confiança de 1,99% e para as alterações foi de 33,33% com 

intervalo de confiança de 2,84%. O F1-Score das não alterações foi de 90,00% com intervalo de confiança 

de 1,81%, enquanto para as alterações foi de 26,67% com intervalo de confiança de 2,67%. 

Consideramos como boa a capacidade geral obtida pelo modelo, 82,40% e nos permite, com cautela, 

comparar com a de outros algoritmos de detecção de alterações na vegetação. Algoritmos como o 

LandTrendr (Kennedy et al., 2010) ou o vegetation change tracker (VCT) (Huang et al., 2010) apresentaram 

acurácias gerais semelhantes, para o LandTrendr os autores reportaram acurácias acima de 85%, 

enquanto para o VCT foram obtidas acurácias superiores a 75%. 

Os valores relativamente baixos associados as métricas de precisão, recall e F1-Score obtidos no 

modelo para a detecção de alterações estão associados ao pequeno número de eventos verdadeiros 

positivos encontrados. Isto tem relação com os eventos falsos positivos e falsos negativos. Há algumas 

explicações possíveis do porquê encontramos estes falsos eventos.Os falsos positivos estão associados 

a: (i) a limpeza da vegetação ter sido realizada após a visita de campo e autuação realizada pela GNR. 

Isto podemos atribuir as normas existentes nos itens 5, 6, 12 e 13 do Artigo 15º da DL nº124/2016, que 

dizem que no caso da gestão de combustível não seja feita até 30 de abril a câmara municipal poderá 

proceder com a gestão de combustível da área, e (ii) o modelo pode encontrar diferenças 

estatisticamente significativas que não estejam relacionadas a remoção da vegetação propriamente dita. 

Isto pode decorrer da reflectância natural da vegetação que não é constante e sofre variações ao longo 

do ano. Spadoni et al., (2020) apresentaram a variação intra-anual do NDVI em coníferas, espécies de 

folhas largas e pastagens no norte, centro e sul da Itália, observa-se que o comportamento do sinal 

espectral foi semelhante ao apresentado por Pereira-Pires et al., (2020) ao analisar a variação anual da 

vegetação na porção central de Portugal continental. A partir do exposto nos dois trabalhos verifica-se 

que há um decaimento natural no valor do NDVI em algumas tipologias de vegetação no período entre 

janeiro e setembro e este decaimento pode ser identificado como alteração, apesar da janela temporal 

de 60 dias tentar minimizar estes efeitos sazonais. Além disso, pequenos ruídos no sinal ou constantes 

observações com presença de nuvens podem interferir na predição do modelo. 

 Os falsos negativos estão associados a algumas características da forma como deve ser feita a 

gestão de combustível, descrita no Anexo da DL nº124/2016, que podem não ser captadas pelo satélite 

Sentinel 2. No tocante a elementos arbóreos isolados, que possam estar próximos a edificações a 

resolução do satélite por si só limita a identificação precisa da árvore, o que torna difícil a tarefa de 

identificar este tipo de gestão de combustível utilizando o Sentinel 2. A remoção dos galhos próximos 

ao solo e a limpeza dos sub-bosques nos povoamentos florestais podem não interferir de maneira 
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significativa no dossel do fragmento de vegetação, isso indica que a variação do NDVI pode ser pequena 

para ser detectada pelo modelo. No estrato subarbustivo Kolecka et al., (2018) apresentam que a 

diminuição do NDVI após o corte da grama alta é na ordem de 0,2, mas que recupera 0,1 no período 

entre 8 a 10 dias posterior ao corte. Por conta desta rápida recuperação do valor de NDVI os eventos de 

limpeza de terrenos contendo grama podem passar despercebidos por causa de (a) não estarem 

disponíveis imagens válidas, sem cobertura de nuvens, em datas próximas aos eventos remoção da 

vegetação e (b) a variação do NDVI no período próximo ao corte não interferir de forma significativa 

no conjunto analisado no Welch t-test. Estas alterações sutis ao satélite são mais fáceis de serem 

identificadas numa visita a campo, desta forma um fiscal da GNR pode identificar ‘cumprimentos’ de 

gestão de combustível que passam despercebidos nas imagens trabalhadas. 

Outro fator que pode interferir no bom funcionamento do modelo é a temporalidade do uso do 

solo utilizado. A COSsim 2018 foi elaborada para o intervalo entre setembro de 2017 e outubro de 2018, 

o modelo proposto utilizou as imagens disponíveis de 2020, isso indica que algumas áreas mapeadas 

na COSsim já podem ter sofrido alterações. Com isso podemos estar aplicando o modelo para uma área 

que no mapeamento oficial era considerado combustível e hoje já não o é. O oposto também é 

verdadeiro.  

. 

 
Figura 1 Detecção de alteração. 
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Tabela 1 - Validação dos dados. 

Métricas Estatísticas Matriz 

  (A) (NA)   (A) (NA) 

Precisão 22,22% ± 2,51%* 92,52% ± 1,59%* 
(A) 4 14 

Recall 33,33% ± 2,84%* 87,61% ± 1,99%* 

F1-Score 26,67% ± 2,67%* 90,00% ± 1,81%* 
(NA) 8 99 

Overall 82,40% ± 2,30%* 

* Intervalo de confiança; A - Alteração; NA - Não Alteração 

 

4. Conclusão 

O trabalho mostrou-se satisfatório para o cumprimento dos objetivos almejados. capacidade geral 

do modelo obtida, 82,40%, foi semelhante à encontrada na literatura consultada ( Huang et al., 2010; 

Kennedy et al., 2010). Entretanto, este elevado valor está relacionado principalmente com a alta 

capacidade do modelo em identificar áreas onde não houve alteração da vegetação, onde as métricas 

variaram entre 87,6% e 92,5%, para as áreas de alteração o modelo apresentou baixa capacidade 

preditiva, variando entre 22,2% e 33,3%. A qualidade dos dados disponíveis para a validação 

influenciou no resultado obtido, uma vez que apenas 12 dos 125 pontos indicavam cumprimento da 

gestão de combustível. 

O modelo elaborado apresenta potencial para ser utilizado em escala nacional, uma vez que foi 

possível identificar áreas onde ocorreram intervenções nas faixas de gestão de combustível, mas 

sobretudo as áreas onde não ocorreu gestão do combustível, o que indica que este modelo pode ser 

utilizado para identificar as áreas que necessitam de gestão. 

Verificou-se a eficácia do NDVI para identificar alterações nas faixas de gestão de combustível. 

Outras vantagens de utilizar o Sentinel 2 para este tipo de análise: (i) a alta disponibilidade de imagens 

e (ii) serem gratuitas. 

De forma a melhorar a capacidade preditiva do modelo, em abordagens futuras, salientamos que 

podem ser adicionadas novas formas e fontes de dados para validação, além disso a perspectiva de a 

COSsim ser elaborada anualmente pode minimizar os efeitos da lacuna temporal. Outra possibilidade 

é a utilização imagens com maior resolução espacial que a do Sentinel 2, ou ainda incorporar dados 

provenientes de outras tecnologias, como veículos aéreos não tripulados (VANT), radar ou dados LiDar, 

para identificar detalhes que passam despercebidos para uma resolução espacial de 10 metros. 

Concluído este trabalho, verifica-se que a abordagem sobre este tema está longe de ser encerrada, 

porém acreditamos que o modelo aqui proposto tem potencial para aprimorar as discussões nesta 

temática. O conhecimento aplicado no desenvolvimento deste modelo pode ser utilizado como base 

para novas abordagens e auxiliar na procura de alterações na vegetação associadas a atividades de 

gestão de combustível. 
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Resumo: A bicicleta é um elemento basilar da mobilidade sustentável, uma vez que a sua utilização não 

gera emissões poluentes. Para aumentar a competitividade e segurança desta modalidade é necessário 

criar vias próprias para a circulação de velocípedes. Sabendo que a existência de infraestrutura ciclável 

gera uma maior utilização, é necessário investir no melhor planeamento da mesma, podendo-se recorrer 

ao uso dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Este estudo explica e analisa a utilização do modo 

ciclável em Lisboa, bem como a metodologia utilizada para a elaboração do mapa de potencial ciclável 

de Lisboa, através de uma Combinação Linear Ponderada (CLP). 

Palavras-chave: Sistemas de Informação Geográfica; Planeamento de Infraestrutura Ciclável; 

Combinação Linear Ponderada; Potencial ciclável; Mobilidade Urbana e Sustentável. 

Abstract: The bicycle is a fundamental element of sustainable mobility, as its use does not generate 

polluting emissions. To increase the competitiveness and safety of this modality, it is necessary to create 

specific routes for the circulation of bicycles. Knowing that the existence of cycling infrastructure 

generates greater use, it is necessary to invest in its better planning, using Geographic Information 

Systems (GIS). This study explains and analyses the use of cycling in Lisbon, as well as the methodology 

used to elaborate a map of the cycling potential in Lisbon, through a Weighted Linear Combination 

(WLC). 

Keywords: Geographic Information Systems; Cycling Infrastructure Planning; Weighted Linear 

Combination; Cycling Potential; Urban and Sustainable Mobility. 

 

1. Introdução 

O agravamento das alterações climáticas nas últimas décadas, levou à necessidade de repensar os 

consumos das nossas sociedades, existindo uma necessidade crescente de criação e adoção de 

alternativas mais sustentáveis na mobilidade, que garantam a preservação do ambiente.  

O modo ciclável tem vindo a ganhar relevância e revela-se uma alternativa nos centros urbanos, 

tanto como modo de lazer como de utilização quotidiana, devido às suas vantagens para deslocações 

curtas, sendo considerado pela Comissão Europeia, o modo de transporte mais rápido para distâncias 

inferiores a cinco quilómetros (Comissão Europeia, 2000), tendo ainda associado benefícios para a saúde 

dos utilizadores A baixa adoção do modo ciclável pode ser explicada por vários fatores, como a 

ausência, degradação ou má colocação de ciclovias, reduzida segurança na circulação na rede rodoviária 

e até fatores culturais ou climáticos. É assim imperativo estudar a implementação destas ciclovias na 

paisagem urbana, assim como garantir a segurança e eficácia do modo ciclável, para que se possa tornar 

mais competitivo e representativo no total das deslocações urbanas, bem como garantir ligações entre 

polos de serviços e equipamentos e as populações. Com este projeto pretendemos definir o potencial 

ciclável na ótica da procura, utilizando os SIG para apoiar o planeamento e decisão na construção de 

ciclovias, possibilitando a complementaridade e ligações da rede atual assim como a criação de novos 
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percursos entre as áreas residenciais e serviços e equipamentos existentes. 

 

2. Métodos 

Primeiramente, foi necessário importar e escolher dados de tipo vetorial e matricial, tendo-se 

recorrendo a diferentes bases de dados, como a dos Geodados da Câmara Municipal de Lisboa, e 

recorrendo também à criação de informação em falta. Realizou-se também uma validação exaustiva dos 

mesmos, passando pela validação topológica, georreferenciação e revisão, e respetivas correções de 

erros encontrados. 

Posteriormente, de modo a utilizar-se o método da Combinação Linear Ponderada (CLP), foi 

necessário escolher as variáveis a ponderar no modelo. Assim, decidiu-se utilizar a Densidade 

Populacional, os Polos Geradores de utilizadores do modo ciclável, e a Rede Viária e Ciclável, 

apresentada na Figura 1(a). Recorrendo-se à metodologia de análise de redes em SIG, ponderou-se os 

declives e comprimento das vias como influenciadores da velocidade de circulação, de modo a 

representar a área de influência de cada equipamento coletivo, serviços e infraestruturas. 

Por último, com base na CLP, definiu-se o Potencial Ciclável, observado na Figura 1(b), 

sobrepondo-se a informação previamente trabalhada. 

 

3. Resultados e discussão 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 1. Redes do município de Lisboa (a) Redes ciclável e viária; (b) Potencial ciclável das redes viária e ciclável  

 

Sendo as características do modelo focadas nas deslocações quotidianas e de lazer, incindiu-se a 

análise nas freguesias de Avenidas Novas, Alvalade e Areeiro. Para além de apresentar uma maior 

concentração de serviços e equipamentos, como observado previamente nos Polos Geradores, esta área 

inclui também a Cidade Universitária, onde estão localizadas algumas das unidades da Universidade 

de Lisboa, percebendo assim a potencialidade da adoção da bicicleta como modo de transporte 

dominante pela comunidade académica. Na Figura 2 estão representadas a verde as vias com potencial 

reduzido, sendo as mesmas exclusivamente de circulação pedonal, como por exemplo ao redor da praça 

de touros do Campo Pequeno e num dos segmentos do parque Eduardo VII. A azul estão assinaladas 

as vias onde o trânsito de bicicletas e peões é proibido (Eixo N-S e 2ª Circular). Os segmentos de rede 

com maior potencial são aqueles sobre os quais onde existem atualmente ciclovias, estando 

representadas a vermelho e laranja, por exemplo a Av. Fontes Pereira de Melo e a Av. da República, 

importantes artérias da área de estudo e do município de Lisboa. Na Av. da Igreja e Av. de Roma, na 

freguesia de Alvalade, existe um elevado potencial ciclável na área residencial, relevando assim uma 

necessidade de implementar novas ciclovias. 
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Figura 2. Potencial ciclável das freguesias de Alvalade, Avenidas Novas e Areeiro 

 

Na Tabela 1, pode-se observar o cruzamento entre o Potencial Ciclável do Município de Lisboa e 

os Índice de atropelamentos e Potencial Pedonal.  

A comparação entre a Área de Potencial Ciclável e o Índice de Atropelamentos permitiu avaliar 

uma relação entre a concentração de utilizadores e a segurança das vias. 

Para validar o modelo do Potencial Ciclável, cruzou-se também com o Mapa de Potencial Pedonal 

de Lisboa (MAPPe), acedido através do portal Geodados, uma vez que é expectável que onde haja maior 

afluência pedonal também exista maior procura por parte dos ciclistas. Concluiu-se que as percentagens 

correspondentes a cada classe de potencial são bastante semelhantes, e por esse motivo, o modelo 

ciclável é uma aproximação válida à realidade. 

 
Tabela 1. Cruzamento do Potencial Ciclável com o Índice de Atropelamentos e o MAPPe 

Classe de potencial Área (%) de Potencial 

ciclável 

Índice de 

atropelamentos (%) 

Potencial pedonal (%) 

Muito elevado 0,9 1 0,9 

Elevado 8,7 10,5 9,3 

Médio 54,8 56,6 58,8 

Reduzido 20,6 17,8 19,4 

Muito reduzido 15 14,2 11,6 
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4. Conclusões 

A definição do potencial ciclável apresenta-se como um método importante para a análise e 

construção de novas ciclovias, bem como para a definição de polos de utilizadores do modo ciclável e 

um instrumento de apoio à decisão para o planeamento da malha urbana.  

Com a expansão prevista da rede ciclável, é fundamental que o modelo seja reexecutado 

anualmente, de modo a representar o potencial o mais próximo da realidade, permitindo que o 

instrumento se mantenha atualizado. 

A integração dos modelos de oferta, que mesmo necessitando de dados de recolha mais exaustiva, 

como a velocidade máxima permitida, o número de vias de trânsito e respetiva largura, número de 

veículos num determinado espaço de tempo, tráfego de veículos pesados, permite a avaliação da relação 

entre o utilizador do modo ciclável, com as características e seus fluxos da rede viária, projetando a 

segurança e relação entre os modos que nela circulam. Revela-se assim uma alternativa para completar 

a metodologia adotada. 

A ausência de rede ciclável, conjugada com as poucas alternativas de outros modos de transporte 

no Polo Universitário da Ajuda, revela-se uma das hipóteses de estudo importantes, mesmo com uma 

escala de estudo diferente da do município, que permitirá que o polo se ligue com as restantes interfaces 

de transporte. A definição dos potenciais e respetiva construção de uma rede, nas imediações e dentro 

do polo universitário, poderá ser uma forma de promoção do modo ciclável na comunidade académica. 
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Resumo: Nativo do sudoeste asiático, o mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), tem vindo a 

estabelecer-se progressivamente em áreas do Continente Europeu como espécie invasora. Este mosquito 

é vetor eficiente de doenças como a Dengue e Chicungunha. Estudos anteriores demonstraram estar 

associado com a vegetação em meios urbanos. A deteção remota de vegetação na Cidade de Barcelona, 

feita através da análise multitemporal de imagens Sentinel-2 MSI, permitiu testar a relação entre o 

coberto vegetal e as ocorrências deste vetor. A análise dos resultados revela uma elevada correlação 

positiva entre a sua ocorrência e a vegetação, com uma grande influência da vegetação temporária. 

Palavras-chave: Aedes albopictus; Deteção remota; Vegetação; Habitat; Distribuição 

Abstract: Native to Southeast Asia, the Asian tiger mosquito (Aedes albopictus) has been gradually 

establishing itself in areas of the European continent as an invasive species. This mosquito is an efficient 

vector of diseases such as Dengue and Chicungunha. Previous studies have shown it to be associated 

with vegetation in urban environments. Remote sensing of vegetation in the city of Barcelona, made 

through multitemporal analysis of Sentinel-2 images, allowed to test the relationship between 

vegetation cover and occurrences of this vector. The analysis of the results reveals a high positive 

correlation between occurrence and vegetation, with great influence of temporary vegetation. 

Keywords: Aedes albopictus; Remote sensing; Vegetation; Habitat; Distribution 

 

1. Introdução 

O mosquito Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse) (Diptera: Culicidae), nativo do Sudeste Asiático, 

dispersou-se nas últimas décadas por várias regiões do mundo, estando atualmente presente em todos 

os continentes, exceto na Antártida (Osório et at., 2020 citado de Kraemer et al., 2019). A maioria das 

introduções acidentais deveu-se, aparentemente, ao transporte de ovos em pneus e objetos de comércio 

internacional. Entre as autoridades de saúde pública dos países recém-infestados ou ameaçados pela 

sua introdução, tem havido muita preocupação de que o Aedes albopictus possa levar a surtos graves de 
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doenças, uma vez que este mosquito é um vetor competente de pelo menos 22 arbovírus, 

nomeadamente dengue (Gratz, 2004). 

Na área de distribuição nativa, o mosquito Aedes albopictus realiza tipicamente a oviposição em 

corpos de água de tamanho reduzido, sombreados e rodeados de vegetação, tais como buracos de 

árvores.  No entanto, nas áreas invadidas a sua elevada plasticidade ecológica permite-lhe utilizar 

objetos e locais artificiais, como vasos de flores, fontanários, latas de refrigerante e outros contentores 

abandonados. As pilhas de pneus usados são lugares particularmente propícios à ocorrência de Aedes 

albopictus. A adição de folhas de decomposição das árvores que rodeiam estes locais produz condições 

químicas semelhantes aos furos nas árvores dos seus habitats nativos, proporcionando assim um 

excelente local de reprodução substituto. No entanto, o Aedes albopictus também pode se estabelecer e 

sobreviver em áreas não urbanizadas. A distância de voo para adultos é muito curta. Na sua busca por 

sangue para a sua reprodução, tem uma picada agressiva e tem como alvo humanos, animais, anfíbios, 

répteis e aves. As fêmeas colocam ovos resistentes à dessecação acima da superfície da água. A sua 

hibernação é necessária a norte da isotérmica de janeiro de +10 °C (Eritja et al., 2005).  

A vegetação é uma das variáveis frequentemente utilizadas na modelação e estudo do habitat de 

Aedes albopictus (Richman et al., 2019; Johnson et al., 2017), e estudos anteriores mostram uma forte 

correlação positiva entre altos níveis de atividade clorofilina e a presença de Aedes albopictus (Álvaro, 

2021 citado de Lourenço, et al., 2011), ou fortes associações estatísticas entre áreas com árvores e a 

presença de ovos; o mês de captura e exposição solar também são referidos como fatores explicativos 

na diferença no número de ovos encontrados (Cianci et al., 2015).  

A utilização de deteção remota na extração de variáveis biofísicas que podem ser ligadas à presença 

de determinadas espécies enquadra-se nos estudos indiretos. Estes estudos caracterizam-se pelo uso de 

variáveis biofísicas como ‘proxies’ ambientais de condições relevantes para o estabelecimento das 

espécies (Wang et al., 2010).  

A análise do coberto vegetal com base no Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) assenta na 

adequabilidade deste índice do ponto de vista biológico para a análise de fatores ambientais que 

influenciam as populações de mosquitos, e, seguindo a premissa de que a fauna depende de forma 

direta ou indireta da vegetação, a sua análise no espaço e no tempo pode servir de proxy para inferir 

populações animais (Britch et al., 2008, citado de Hielkema et al. 1986). 

Os índices multi-temporais oferecem a capacidade de estudar a dinâmica da vegetação no tempo 

e no espaço. Combinados com o uso e ocupação do solo de áreas metropolitanas é possível estabelecer 

corredores de habitabilidade de zonas de transição urbano-natural e pelas ilhas criadas pelos espaços 

verdes urbanos que oferecem condições de estabelecimento para Aedes albopictus. 

 

2. Metodologia 

A metodologia assenta na utilização da deteção remota para a extração das variáveis biofísicas de 

coberto vegetal do uso e ocupação do solo. Ambas as variáveis são transformações de imagens 

multiespectrais Sentinel-2 MSI. O cálculo do NDVI foi feito com base nas bandas 4 (vermelho) e 8 

(Infravermelho próximo) para doze imagens, cada uma correspondente a um dos doze meses do ano 

de 2019.  

A área de estudo faz parte da área metropolitana de Barcelona, e a sua escolha foi baseada no 

elevado número de registos de ocorrência da espécie disponíveis na plataforma Moquito Alert (2021). A 

utilização destes dados de ocorrência foi necessária para o estabelecimento de relações espaciais com as 

variáveis biofísicas extraídas por deteção remota, de forma a testar as melhores métricas de análise do 

coberto vegetal e a sua influência na ocorrência de Aedes Albopictus. O número de ocorrências utilizado 

nesta análise foi de 1166 pontos georreferenciados. 

O coberto vegetal multitemporal foi então extraído a partir dos valores de NDVI das 12 imagens 

mensais de 2019, utilizando três medidas de análise diferentes: a média, já testada em Álvaro (2021) 

para o limiar acima de 0,3, a média permite uma visão global do coberto vegetal com valores elevados 

durante uma parte substancial do ano; os mínimos que permitem extrair as áreas de vegetação 

permanente e analisar a sua influência; os máximos que contemplam também as áreas de vegetação 
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temporária que ultrapassem o limite de 0,3 pelo menos num dos meses do ano. Além das métricas de 

extração do coberto vegetal, foi também testado o limite de 0.5, que representa a vegetação com 

atividade clorofilina mais elevada, e analisar a sua relação com as ocorrências. 

Os diferentes tipos de coberto vegetal foram sobrepostos ao uso e ocupação do solo (classes 

correspondentes a territórios artificializados), produzindo-se um mapa de corredores de vegetação que 

contém as ilhas urbanas e as áreas de transição entre áreas impermeabilizadas e vegetadas. A distância 

euclidiana foi calculada em relação a esta camada de forma a obter um mapa de distâncias em que 0 se 

situa na conjugação entre artificial e vegetação. Os valores de distância foram extraídos para os pontos 

das ocorrências. 

A correlação de Pearson foi calculada entre o número de ocorrências por classes de distância, em 

que cada classe corresponde a 10 metros. Ao mesmo tempo foram gerados pontos de controlo aleatórios 

e o processo repetido e comparado com os resultados das ocorrências reais. 

Para aferir o fator de proximidade, reclassificaram-se as distâncias em 20, 40 e 80m a partir das 

áreas de transição e comparou-se entre os diferentes resultados qual contém maior volume de 

ocorrências dentro destas classes de distância. O mesmo foi efetuado para os pontos de controlo e a 

diferença entre ambos medida. 

 

3. Resultados  

 Os resultados apontam para uma influência expressiva da vegetação temporária. Apesar de as 

correlações apresentarem valores algo similares, quando comparados com o controlo, as maiores 

diferenças registam-se mesmo nos valores de máximo, e média acima do limite de 0,3 (Quadro 1). 

 
Quadro 1 - Correlação entre classes de distância (D) ocorrências (O), pontos de controlo (C) em relação às áreas de 

transição dadas pelas diferentes métricas e limites. 

   

  Peason (r) Diferença p (valor) 

D/O Máximo (0,3) -0,711 _ 0,0064 

D/C Máximo (0,3) -0,51 -39% 0,000004 

D/O Máximo (0,5) -0,7881 _ 0,0005 

D/C Máximo (0,5) -0,5492 -43% 0,0000006 

D/O Média (0,3) -0,7633 _ 0,0006 

D/C Média (0,3) -0,5447 -40% 0,0000006 

D/O Média (0,5) -0,7861 _ 0,0000004 

D/C Média (0,5) -0,662 -19% 0 

D/O Mínimo (0,3) -0,7787 _ 0,0000002 

D/C Mínimo (0,3) -0,6604 -18% 0 

D/O Mínimo (0,5) -0,789 _ 0 

D/C Mínimo (0,5) -0,725 -9% 0 

 

As correlações mais elevadas registam-se com a utilização das métricas e limites de mínimo 0,5 e 

máximo 0,5, porém a maior diferença para os pontos de controlo é registada na segunda com 43%, 

enquanto para a primeira a diferença é apenas de 9%.  No geral, as diferenças de correlações entre 

ocorrências e pontos de controlo são bastante menores nos mínimos do que na utilização média acima 

do limiar de 0,3 e dos máximos, apesar de estes cobrirem uma maior área comparativamente.  

O agrupamento das ocorrências em três classes de proximidade (Figura 1) mostra que as 

conjugações entre as áreas artificializadas (A) e a vegetação (V) média acima de 0,3, bem como os 

máximos de 0,3 e 0,5, são aquelas que contêm o maior número de ocorrências para as distâncias de 20, 

40 e 80 metros, e registam na última quase todas as ocorrências registadas na zona de Barcelona. 
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Figura 1 - Frequência de ocorrências e pontos aleatórios baseadas em classes de distância em relação às áreas de transição 

de artificial (A) e Vegetação (V) de diferentes métricas e limites. 

 

Estes resultados indicam também uma influência da sazonalidade da vegetação, em que a 

vegetação temporária agrupa na classe até 80m praticamente todas as ocorrências. Significativamente 

menor é o número de pontos de controlo que recai na mesma distância para esta variável. A relação 

entre as áreas de transição calculadas a partir da média da vegetação acima do limite de 0.3 e ambos os 

limites para os máximos apresentam as maiores diferenças absolutas e relativas entre o número de 

ocorrências face aos pontos de controlo. 

 

4. Conclusões 

Os resultados da utilização das diferentes métricas multi-temporais mostram que a vegetação 

temporária, conjugada com espaços artificiais influenciam a distribuição da espécie em meio urbano, 

como mostrado na Figura 1. A indicação de que a vegetação temporária tem um impacto significativo 

merece um estudo detalhado de forma a aferir qual é o nível de influência em relação à vegetação 

permanente. Uma forma de o fazer é isolar, do resto da vegetação, apenas aquela que manifesta valores 

de NDVI elevados durante apenas uma parte do ano, retirando a restante vegetação, e confrontar com 

as ocorrências de Aedes albopictus. 

Embora estes resultados não expliquem todos os fatores determinantes da distribuição do Aedes 

albopictus, mas, fornecem uma visão acerca da importância de considerar a vegetação como uma variável 

relevante à escala local. Isto também demonstra que os espaços verdes urbanos, podem criar habitats 

potenciais para a propagação de vetores de doenças que devem ser monitorizados de forma a mitigar 

os riscos associados a doenças por estas propagandas. 
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Resumo: No primeiro semestre de 2021 decorreram os Censos 2021, que envolveram mais de 15.000 

pessoas na fase de recolha de dados e onde a dimensão geográfica esteve presente nas diferentes fases 

de execução da operação. Utilizando como exemplo o município de Odivelas, faz-se uma caracterização 

geral da operação e são elencadas as várias fases em que a informação e análise geográfica tiveram um 

papel relevante no sucesso dos Censos 2021. São igualmente identificados alguns constrangimentos da 

informação geográfica de base que dificultaram a ação dos recenseadores no terreno, propondo-se 

soluções para melhor articulação entre o INE e as autarquias locais. 

Palavras-chave: Censos 2021; Autarquias Locais; Informação geográfica; Recenseador  

Abstract: In the first half of 2021, the 2021 Census took place, involving more than 15,000 people in the 

data collection phase and where the geographic dimension was present in the different phases of the 

operation's execution. Using the municipality of Odivelas as an example, a general characterization of 

the operation is made and the various phases in which geographic information and analysis played a 

relevant role in the success of the 2021 Census are listed. Some constraints on basic geographic 

information that hampered the action of enumerators in the field are also identified, proposing solutions 

for better articulation between INE and local authorities. 

Keywords: Censos 2021; local government; geographic information, Field Officer 

 

1. Introdução 

No primeiro semestre de 2021 decorreu em Portugal uma das maiores operações estatísticas 

nacionais, o XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação, 

abreviadamente designados por Censos 2021, que envolveram mais de 15.000 pessoas em Portugal 

Continental e ilhas só na fase de Recolha de dados. Os Censos 2021 são da responsabilidade do Instituto 

Nacional de Estatística (INE) e o processo de recolha de dados teve como base um conjunto de 

informação geográfica que serviu de suporte à operacionalização do trabalho de campo. Ao longo de 

seis meses, a geografia esteve presente nas diferentes fases: planeamento da operação (distribuição da 

amostra de alojamentos e o cálculo das Áreas de trabalho), a Recolha de dados (recrutamento dos 

colaboradores, a distribuição das Áreas de trabalho, a distribuição de códigos aos alojamentos de 

residência habitual, caracterização do edificado e a evolução da resposta aos inquéritos por diferentes 

canais) e será também fundamental na fase de tratamento e difusão dos resultados.  

O primeiro autor deste artigo foi responsável pela coordenação da operação Censos 2021 no 

município de Odivelas, e essa experiência serve de base a uma análise geral das diferentes fases da 

operação cujo sucesso se deveu também ao uso da informação e análise geográfica em momentos 

relevantes do processo. 

 

 

 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
128 

 

2. Estrutura dos Censos 2021 

Devido à pandemia do COVID19, foi necessário aplicar um Plano de contingência para a realização 

dos Censos o que teve implicações nomeadamente na definição do momento censitário, adiado para 19 

de Abril de 2021 (cerca de um mês depois do habitual em Censos anteriores). Apesar disso, e no 

essencial, foi seguido o planeamento habitual de uma operação censitária, que envolveu um vasto 

conjunto de atividades (tabela 1) ao nível do desenho e planeamento da operação, da recolha de dados 

e, finalmente, do tratamento e difusão dos resultados (Programa de Ação para os Censos 2021 :2021).  

 

 
Tabela 1. Principais etapas dos Censos 2021 (Fonte: INE) 

 

No que diz respeito à estrutura de recolha e aos recursos humanos, modelo de organização da dos 

Censos 2021 assenta numa lógica vertical com três níveis de responsabilidade: Nacional, Regional e 

Local (figura 1), sendo que neste último nível as Câmaras Municipais e sobretudo as Juntas de Freguesia 

assumem uma importância fulcral nas tarefas de recenseamento. Globalmente, a estrutura envolveu 

cerca de 11.000 recenseadores em todo o país. Na fase de recrutamento deu-se prioridade a pessoas que 

já tinham trabalhado em Censos anteriores e a pessoas que fossem residentes na freguesia a que se 

candidatavam, por se considerar que o conhecimento da zona de residência era uma mais-valia. Cada 

recenseador teve uma área de trabalho/acompanhamento (AC) que, em média, abrangia cerca de 600 

alojamentos e correspondia, genericamente, a uma secção estatística. Resumidamente, as funções dos 

recenseadores eram: 

1. Proceder, com o Coordenador/Subcoordenador de Freguesia, à planificação do trabalho a 

realizar; 

2. Executar o reconhecimento da sua área de acompanhamento, verificando os respetivos limites; 

3. Confirmar a morada de todos os edifícios e alojamentos da sua área de acompanhamento e 

certificar-se de que faz todas as correções a essas moradas, se necessárias; 

4. Recolher/confirmar dados das variáveis de edifício; 

5. Inserir novos edifícios e novos alojamentos; 

6. Corrigir a localização geográfica dos edifícios, movendo-os quando necessário; 

7. Recolher/confirmar dados de alojamentos com formas de ocupação diferentes de residência 

habitual; 

8. Controlar a exaustividade de edifícios, alojamentos e subsecções; 

9. Associar códigos para resposta pela internet e distribuir a respetiva carta, nos alojamentos em 

que tal for necessário; 

10. Assegurar a recolha de dados na totalidade da área de acompanhamento que lhe for atribuída; 
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Figura 1. Estrutura executiva dos Censos 2021 (Fonte: INE) 

 

A grande maioria do trabalho feito pelos recenseadores estava suportado por duas aplicações 

informáticas desenvolvidas pelo INE: eRecenseador (aplicação instalada no telemóvel que assegurava 

todos os procedimentos necessários à execução das funções de distribuição, recolha de dados e controlo 

de exaustividade) e GPIER (aplicação de gestão em ambiente web de suporte ao trabalho de campo de 

toda a estrutura dos Censos). Para além destas duas aplicações informáticas, também foi facultado aos 

recenseadores cartografia em papel da sua AC. 

 

3. Geografia dos Censos 

No que diz respeito à componente geográfica de suporte aos Censos 2021, para além da cartografia 

em papel, as duas aplicações anteriormente referidas disponibilizaram módulos de informação 

geográfica para consulta e edição dos dados referentes aos edifícios e alojamentos (figura 2), permitindo 

acrescentar novos edifícios sempre que os mesmos ainda não existiam na amostra-base. Esta amostra-

base de edifícios e alojamentos teve origem sobretudo na informação recolhida nos Censos 2011, 

complementada com alguma informação do Sistema de informação de Operações Urbanísticas (SIOU). 

Uma das primeiras tarefas do recenseador foi a confirmação da exaustividade da sua AC, ou seja, 

assegurar que todos os edifícios e alojamentos que existiam no terreno estavam devidamente 

“carregados” na amostra (criando os novos edifícios no caso de estes não existirem). Também tinham 

que confirmar as moradas (rua e nº de polícia).  
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Figura 2. Aplicações de recolha e cartografia de apoio ao recenseador  

 

Nesta fase foram identificados em Odivelas alguns constrangimentos ao trabalho dos 

recenseadores na área da informação geográfica disponibilizada: 

1. A cartografia em papel teve graves problemas de atualização (em algumas situações com mais 

de 10 anos) o que provocou várias dúvidas aos RC. Mais grave, não tinha correspondência com 

a cartografia “digital” disponível no Geoinq. Aparentemente, foram usadas fontes diferentes de 

dados no que diz respeito ao tema Nomes de Rua (no caso da cartografia em papel terá sido 

usado um tema/shapefile desatualizadíssimo do próprio INE, ao passo que o Geoinq utilizava 

o tema/shapefile nativo dos mapas ESRI, sendo diferentes em muitas situações e em outras 

inclusive sendo os 2 diferentes da própria realidade no terreno). 

2. Números de polícia desatualizados (com mais de 10 anos). Inúmeras situações em que os 

números de lote já tinham sido substituídos pelos números de polícia. 

 

4. Informação Geográfica ao serviço das equipas de trabalho 

Na fase de recrutamento e como forma de facilitar a atribuição das AC tendo em conta a origem 

dos candidatos, procedeu-se à georreferenciação dos candidatos e ao cruzamento dessa informação com 

a BGRI. 

Como forma de minimizar as carências identificadas, o município disponibilizou aos 

recenseadores uma listagem de todos os nºs de polícia e nomes de ruas que tinham tido alterações nos 

últimos 10 anos, dando igualmente apoio na identificação e resolução de situações mais complicadas. 

Foi igualmente desenvolvido um dashboard (figura 3) para auxílio às equipas de coordenação (Delegados 

municipais, coordenadores e sub-coordenadores de freguesia) no acompanhamento da evolução da 

entrega e recolha de dados, alimentado por informação retirada do GPIER. 
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Figura 3. Exemplo de “dashboard” desenvolvido para apresentação visual da evolução dos resultados de recolha 

 

5. Conclusões e indicações para o futuro 

Ao contrário do que aconteceu em anteriores Censos, desta vez o INE não fez protocolos prévios 

de troca de informação com os municípios em que o problema das moradas desatualizadas (nomes de 

ruas e nºs de polícia) poderia ter sido evitado e corrigido a tempo (Dias, 2021).  

O fornecimento de listagens atualizadas por parte do município e o facto de o delegado sub-

regional ser geógrafo da CM com conhecimento da realidade toponímica do concelho foi uma mais-

valia para minimizar as carências iniciais. 

A existência de um dashboard permanentemente atualizado (bidiário) de acompanhamento da 

evolução dos trabalhos foi reconhecido por toda a estrutura como uma excelente ferramenta de apoio.  
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Resumo: A nova Praça de Campolide, Lisboa, foi uma das áreas da cidade recentemente 

intervencionada, com colocação de novo parque infantil e aumento da zona ajardinada, entre outras 

alterações, renovando assim a imagem e qualidade daquele espaço público. Com o objetivo de avaliar 

o ambiente pedonal em Campolide, coligiu-se uma base de dados georreferenciada, com informação 

recolhida em plataformas de dados abertos e complementada com levantamento no terreno. Através de 

operações de análise espacial, identificaram-se as vias com maior diversidade comercial e melhor 

ambiente pedonal no bairro, mapeando-se deste modo a relação entre a qualidade do espaço público e 

o ambiente pedonal. 

Palavras-chave: Espaço público; Ambiente pedonal; Modelação espacial; Lisboa; Campolide 

Abstract: The new Praça de Campolide, Lisbon, was one of the areas of the city recently intervened with 

placement of new playground and garden area increased, among other changes, thereby renewing the 

image and quality of that public space. In order to assess the pedestrian environment in Campolide, a 

georeferenced database was compiled, with information collected from open data platforms and 

complemented with a field survey. Through spatial analysis operations, the streets with the greatest 

commercial diversity and the best pedestrian environment in the neighborhood were identified, thus 

mapping the relationship between the quality of public space and the pedestrian environment.  

Keywords: Public space; Walking environment; Spatial modelling; Lisbon; Campolide 

 

1. Introdução 

A qualidade de vida na cidade está diretamente relacionada com a qualidade dos seus espaços 

públicos. Existem uma série de benefícios associados à criação de espaços públicos de qualidade, desde 

o apoio às economias locais, melhoria da qualidade da saúde pública por via de melhores condições 

para a circulação pedonal, melhor ambiente urbano ou melhor mobilidade (tanto de transportes 

coletivos como de modos suaves). Elementos como a largura dos passeios, o mobiliário urbano ou a 

presença de árvores, são determinantes na criação de ambientes confortáveis que favoreçam a 

mobilidade pedonal. Em Barcelona, desde 2016, a requalificação do espaço público e a redução do 

trânsito rodoviário têm vindo a ser implementadas sobre a forma de “Superblocos”. Neste modelo de 

planeamento urbano, as ruas tornam-se o centro da comunidade, acomodando parques infantis, áreas 

de permanência, locais de conveniência ou pistas dedicadas à prática de atividade física. Espaços antes 

dedicados ao tráfego recebem novas áreas verdes e de convívio. Estas intervenções têm benefícios 

diretos sobre a qualidade de vida e na saúde dos cidadãos. Um estudo recente realizado pelo Instituto 

de Barcelona para a Saúde Global (Mueller et al., 2019) estimou que a diminuição da poluição do ar, a 

redução do ruído do tráfego e a mitigação dos efeitos das ilhas de calor (conseguido através do aumento 

as áreas verdes) proporcionados pelos atuais Superblocos, permitiriam evitar anualmente 700 mortes 
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prematuras, se o modelo fosse estendido a toda a cidade de Barcelona. Em Lisboa, a Câmara Municipal, 

através do programa “Uma Praça em cada Bairro”, tem vindo a requalificar várias áreas da cidade, com 

o objetivo de melhorar o espaço público e proporcionar novas e melhoradas áreas de lazer para os 

cidadãos. A nova Praça de Campolide foi uma das áreas contempladas pelo programa, com alteração 

do pavimento, reordenamento do trânsito e estacionamento, colocação de um novo parque infantil e 

zonas de lazer, e aumento da zona ajardinada. O objetivo deste trabalho é avaliar o contributo que os 

diversos elementos que compõe o espaço público podem ter na qualidade do ambiente pedonal. 

Existem na literatura diversas proposta de metodologias para avaliar a qualidade do espaço 

público. Gehl (2006) identifica como critério primordial a garantia de proteção (contra acidentes, 

violência/ crime, ou intempéries). Estando este critério cumprido, o passo seguinte é garantir que os 

espaços oferecem conforto e são convidativos, de modo a proporcionar bem-estar aos cidadãos. Deste 

modo, e tendo por base estes três grupos - proteção, conforto e bem-estar - o autor propõe 12 critérios 

para avaliar a qualidade de um espaço público. A Direção-Geral do Território adota os critérios e 

parâmetros definidos por Brandão (2002) que propõe avaliar o desenho do espaço público de acordo 

com princípios essenciais para a vida dos cidadãos: identidade, continuidade/permeabilidade, 

segurança/conforto/aprazibilidade, mobilidade/acessibilidade, inclusão e coesão social, legibilidade, 

diversidade/adaptabilidade, resistência/durabilidade e sustentabilidade. O Pedestrians' Quality Needs 

Project (PQN), propõe cinco requisitos básicos que refletem as necessidades e qualidades que devem 

estar presentes numa rede pedonal: ser conectada, convivial, conspícua, confortável e conveniente 

(PQN, 2010). Estes requisitos refletem o desejo dos pedestres de fazer as suas viagens de maneira mais 

curta e conveniente possível, num ambiente seguro, agradável e confortável.   

A qualidade do espaço público tem assim impacto direto na adequabilidade para caminhar 

(walkability) (Babic, 2021). Existem diversos indicadores na literatura que permitem medir se um trajeto 

é “caminhável” (walkable). O mais conhecido é o Walkscore (www.walkscore.com). Trata-se de uma 

aplicação online, com grande aplicação no mercado imobiliário, que atribui um valor de 0 a 100 a um 

determinado local com base nas comodidades mais próximas. Porém este indicador deixa de fora 

critérios como o estado do pavimento, o nível de segurança ou a aprazibilidade do percurso (Duncan et 

al., 2011).  

Seguindo uma abordagem quantitativa baseada no uso de informação geográfica e análise espacial, 

o objetivo da presente comunicação é avaliar o ambiente pedonal à microescala (via urbana), em 

Campolide, bairro do final do século XIX, de cariz maioritariamente residencial. 

 

2. Métodos 

A área de estudo localiza-se em Campolide, e ocupa 750ha (Figura 1). A avaliação iniciou-se com 

o preenchimento de uma base de dados georreferenciada, com informação recolhida em plataformas de 

dados abertos (CML, 2021) e complementada com levantamento no terreno (janeiro a junho de 2021). A 

informação foi organizada em três eixos: estrutura viária, ambiente urbano e atividades económicas. A 

escala de análise foi a via urbana. 

Para a caracterização da estrutura viária recolheram-se o número de cruzamentos, a largura dos 

passeios, a existência de passadeiras e paragens de autocarro com e sem abrigo. A presença de 

esplanadas, árvores, bancos e mesas, jardins, iluminação, existência de papeleiras ou ecopontos e 

parques infantis foram os elementos usados na avaliação do ambiente urbano. A atividade económica 

foi medida através do levantamento funcional de todos os estabelecimentos com atividade comercial ao 

nível da rua, utilizando o Código de Atividade Económica (CAE), nível 2.  

A partir da informação georreferenciada recolhida, caracterizaram-se todas as vias com mais de 

100m existentes no bairro de Campolide de acordo com: 1) a densidade e diversidade comercial, e 2) a 

qualidade do ambiente pedonal. 

A densidade comercial de cada via mede o número de estabelecimentos por 100m, e a diversidade 

comercial de cada via mede o número de diferentes atividades económicas, de acordo com o conceito 

de entropia de Shannon (Equação 1).  
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Diversidade Comercial = 
− ∑ (𝑝𝑖∗𝑙𝑛𝑝𝑖)𝐼=𝑛

𝑖=1

ln 𝑛
      

 (Equação 1) 

onde pi se refere à proporção da atividade comercial i (identificado pelo CAE) em relação ao total 

de atividades comerciais existentes na via, e n refere-se ao número de categorias de atividade comercial 

que existem no conjunto das vias analisadas (i.e., número de diferentes CAE existentes na área de 

estudo). 

Os valores de Diversidade Comercial variam entre 0 (sem diversidade) e 1 (maior diversidade 

comercial). 

A avaliação do ambiente pedonal é feita com o Indicador de Qualidade do Ambiente Pedonal 

(IQAP). Tendo por base os critérios do PQN (2010), propõe-se que o indicador contemple 5 dimensões: 

conectividade, conveniência, conforto, limpeza e convívio (Tabela 1). Na sua construção todas as 

variáveis são normalizadas e contribuem com um peso relativo para o cálculo do indicador final. O 

esquema de ponderação proposto não privilegia nenhuma das dimensões de qualidade. O IQAP varia 

entre 0 (baixa qualidade) e 1 (alta qualidade). 

 
Tabela 1. Dimensões de qualidade de ambiente pedonal e respetivos pesos usados na construção do Indicador de 

Qualidade do Ambiente Pedonal 

Dimensões Peso Peso relativo Variáveis  Unidade 

Conectividade 50 0.100 Cruzamentos Nº de cruzamentos por 100m 

 50 0.100 Paragens de 

autocarro 

Nº de paragens de autocarro 

por 100m 

Conveniência 50 0.100 Diversidade 

comercial 

Diferentes atividades 

comerciais por 100m 

 50 0.100 Densidade comercial Nº estabelecimentos 

comerciais por 100m 

Conforto 20 0.040 Passadeiras Nº de passadeiras por 100m 

 20 0.040 Largura dos passeios  metros 

 20 0.040 Árvores Árvores por 100m 

 20 0.040 Paragens de 

autocarro com abrigo 

Sim/Não 

 20 0.040 Iluminação Iluminação por 100m 

Limpeza 100 0.200 Papeleiras/ 

ecopontos 

Nº de papeleiras ou 

ecopontos por 100m 

Convívio 33.3 0.067 Parques  Sim/Não 

 33.3 0.067 Esplanadas Nº de Esplanadas por 100m 

 33.3 0.067 Bancos e mesas Nº de bancos e mesas por 

100m 

Total 500 1   

 

3. Resultados e discussão 

Na área de estudo foram avaliados 1542 edifícios e 60 vias. No levantamento funcional ao nível do 

rés-do-chão, identificaram-se 318 estabelecimentos comerciais e o respetivo CAE. Estes 

estabelecimentos estão presentes em 26 vias, sendo as restantes de carácter essencialmente residencial.  

A caracterização da atividade económica em Campolide identificou 40 CAE diferentes. Os mais 

representativos são G47 (comércio), I56 (restauração) e S96 (cabeleireiros e outros serviços pessoais). A 

análise da atividade comercial incidiu sobre as vias com mais de 100m (24). A maior densidade 

comercial regista-se na Rua Marquês da Fronteira, com 9.4 estabelecimentos comerciais por 100m. A 

maior diversidade comercial encontra-se na Rua de Campolide (0.60). Esta é a via mais extensa na área 

de estudo (1161m), e contempla o maior número de estabelecimentos comerciais (73), e o maior número 

de CAE diferentes (19). Porém, no conjunto das 24 vias, a diversidade comercial por 100m é superior na 

Rua Marquês da Fronteira (Tabela 2, Figura 1a).      
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Tabela 2. Densidade e Diversidade Comercial em Campolide nas vias com mais de 100m 

Via Estabelecimentos 

comerciais 

Comprimento 

(m) 

Densidade 

Comercial 

por 100m 

Diversidade 

Comercial 

por 100m 

R. de Campolide 73 1161 6.3 0.05 

R. Prof. Sousa da Câmara 29 359 8.1 0.17 

R. Marquês de Fronteira 28 299 9.4 0.18 

R. General Taborda 23 317 7.3 0.14 

R. Dom Carlos de Mascarenhas 23 506 4.5 0.09 

R. Arco do Carvalhão 19 443 4.3 0.11 

Calçada da Quintinha 17 674 2.5 0.04 

R. Conde Antas 16 300 5.3 0.17 

Av. Eng. Duarte Pacheco 16 451 3.5 0.11 

Av. Cons. Fernando de Sousa 12 425 2.8 0.14 

Calçada dos Mestres 11 542 2.0 0.09 

Alto do Carvalhão 7 276 2.5 0.11 

R. Vítor Bastos 6 354 1.7 0.10 

R. Particular à R. Arco do 

Carvalhão 

5 160 3.1 0.11 

R. do Garcia 4 165 2.4 0.17 

R. Vieira Lusitano 4 227 1.8 0.17 

Calçada dos Sete Moinhos 4 306 1.3 0.06 

Calçada dos Mestres, R. 2 3 268 1.1 0.0 

R. Ferreira Chaves 3 506 0.6 0.06 

Av. Miguel Torga 3 515 0.6 0.06 

R. Francisco Rodrigues Lobo 1 139 0.7 0.0 

R. Leandro Braga 1 139 0.7 0.0 

R. Particular nº2 1 158 0.6 0.0 

Calçada dos Mestres, R. 7 1 299 0.3 0.0 

 

O Indicador de Qualidade do Ambiente Pedonal foi calculado para todas as vias com mais de 100m 

(38) (Tabela 3, Figura 1b). De acordo com as dimensões avaliadas - conectividade, conveniência, 

conforto, limpeza e convívio – a via com qualidade mais alta é a Rua Marquês da Fronteira (0.74). Este 

desempenho deve-se sobretudo à grande oferta de paragens de autocarro, estabelecimentos comerciais, 

diversidade comercial, passadeiras, papeleiras/ ecopontos e esplanadas. Note-se, porém, que na Rua 

Marquês da Fronteira, e apenas na extensão que se insere na área de estudo, não estão presentes parques 

de lazer ou mobiliário urbano que favoreça o convívio, como mesas ou bancos.  

Conclui-se que há ainda aspetos a melhorar e que contribuirão para reforçar o fluxo e a 

permanência de pessoas nesta via urbana. No conjunto de vias analisado, a via com pior qualidade de 

ambiente pedonal é a Calçada do Baltazar, onde 10 dos 13 dos elementos avaliados tiveram valor zero. 

Esta informação pode ser útil em futuras ações de requalificação, mostrando quais os elementos em falta 

e quais os elementos a preservar ou incrementar.      
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Tabela 3. Indicador de Qualidade do Ambiente Pedonal em Campolide nas vias com mais de 100m 

Via Indicador de Qualidade do Ambiente Pedonal 

R. Marquês de Fronteira 0.74 

R. de Campolide 0.45 

R. Gen. Taborda 0.44 

R. Prof. Sousa da Câmara 0.43 

Calçada dos Mestres 0.41 

Av. Conselheiro Fernando de Sousa 0.40 

R. Vieira Lusitano 0.39 

Calçada dos Mestres, R. 5 0.39 

R. do Garcia 0.37 

R. Conde Antas 0.36 

Calçada dos Mestres, R. 2 0.34 

Av. Eng. Duarte Pacheco 0.33 

Calçada dos Mestres, R. 6 0.28 

R. Vítor Bastos 0.27 

Calçada da Quintinha 0.26 

Alto do Carvalhão 0.26 

Av. Miguel Torga 0.25 

Calçada dos Sete Moinhos 0.25 

R. Aviador Plácido de Abreu 0.25 

Calçada dos Mestres, R. 10 0.23 

R. Arco do Carvalhão 0.22 

R. Particular à Rua Arco do Carvalhão 0.22 

Calçada dos Mestres, R. 7 0.22 

R. Dom Carlos de Mascarenhas 0.21 

R. Particular nº2 0.17 

R. Ferreira de Chaves 0.17 

Calçada dos Mestres, R. 12/ R. 1 0.13 

R. Francisco Lobo Rodrigues 0.11 

R. Leandro Braga 0.11 

R. Dom António Luís de Sousa 0.10 

Calçada dos Mestres, R. 4/ R. 8/ R. 9 0.10 

R. Francisco de Assis Rodrigues 0.08 

Vila Maria 0.06 

R. Particular 1 à Travessa da Quintinha 0.05 

Calçada Baltazar 0.04 
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(a) (b) 

Figura 1. Mapa com a distribuição espacial da (a) Diversidade Comercial; (b) Indicador de Qualidade do Ambiente Pedonal 
em Campolide, Lisboa. 

 

4. Conclusões 

Os resultados aqui apresentados permitem uma primeira análise exploratória do ambiente pedonal 

num bairro maioritariamente residencial, localizado no centro da cidade de Lisboa. A metodologia 

proposta para a construção do Indicador de Qualidade do Ambiente Pedonal é simples e de fácil 

aplicação a outras áreas da cidade. O passo seguinte será incluir outros elementos de avaliação do 

espaço público como sejam a análise de áreas de sombra, as características do edificado (fachadas, 

volume, época de construção), presença de devolutos ou outros elementos causadores de insegurança. 

Serão igualmente considerados outros esquemas de ponderação, baseados em questionários efetuados 

à população residente e não-residente.   
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Resumo: O Algarve é, atualmente, uma das regiões da Península Ibérica onde se verificam maiores 

pressões associadas ao crescimento urbano. Este trabalho apresenta uma metodologia baseada em 

Sistemas de Informação Geográfica e Detecção Remota para a quantificação, análise e monitorização do 

crescimento urbano, nas suas dimensões horizontal e vertical, com recurso a uma série longa de dados 

geográficos usando modelos 2D/2.5D com alta resolução espacial. A análise espácio-temporal do 

crescimento urbano da área de estudo (Praia da Rocha, Município de Portimão) permitiu produzir 

conhecimento geográfico detalhado sobre o processo de urbanização e as transformações de uso e 

ocupação do solo resultantes. 

Palavras-chave: urbanização costeira; crescimento vertical; Modelos SIG 2D/2.5D; planeamento urbano; 

geovisualização  

Abstract: Currently, the Algarve region faces environmental challenges related to urban growth. This 

work presents a methodology based on Geographic Information Systems and Remote Sensing for the 

quantification, analysis and monitoring of urban growth, in its horizontal and vertical dimensions, 

using a long series of geographic data and 2D/2.5D models with high spatial resolution. The spatial-

temporal analysis of urban growth in the study area (Praia da Rocha, Municipality of Portimão) allowed 

the production of detailed geographic knowledge about the urbanization process and the resulting 

land-use and land-cover changes. 

Keywords: coastal urbanization; vertical growth; 2D/2.5D GIS models; urban planning; 

geovisualization 

 

1. Introdução 

O Algarve é, atualmente, uma das regiões da Península Ibérica onde se verificam maiores pressões 

associadas ao crescimento urbano. À vulnerabilidade natural da zona costeira algarvia, acresce que a 

ação humana tem vindo a contribuir para a intensificação do crescimento urbano, particularmente em 

áreas de risco elevado de erosão, e de maior suscetibilidade aos efeitos das alterações climáticas que aí 

se farão sentir de forma mais intensa (Folke et al., 2005; Morf & Olsson, 2014; Faria de Deus, 2015; 

Magarotto et al., 2017; Magarotto & Costa, 2021; Faria de Deus & Tenedório, 2021; Faria de Deus et al., 

2021). Embora o processo de urbanização contribua para o crescimento socioeconómico, a modernização 

das cidades, a partilha de conhecimento e a produção de conhecimento científico e tecnológico, por 
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mailto:r_deus@fcsh.unl.pt
mailto:brunomaneves@fcsh.unl.pt
mailto:r_deus@fcsh.unl.pt


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
140 

 

outro lado, o crescimento urbano acelerado causa a delapidação dos recursos naturais, a degradação 

ambiental, e a redução da qualidade de vida (Harvey, 2010; Jacobi, Empinotti, & Schmidt, 2016; Santos 

et al., 2021). Neste processo de alastramento de áreas urbanas, algumas áreas costeiras debatem-se, 

igualmente, com o fenómeno da dispersão urbana (EEA, 2020). Este fenómeno ocorre com rapidez nesta 

região de Portugal e a sua dimensão encerra, ainda, muita incerteza quanto à evolução futura (Faria de 

Deus et al., 2012).  

A áreas costeiras são locais de atração para habitação, designadamente de segunda residência, e 

para diversos tipos de atividades económicas e de lazer (Araújo et al. 2020; Boschken 2012). A Praia da 

Rocha é, atualmente, um dos grandes centros urbanos do Algarve Central, que ao longo do ano e, 

sobretudo, durante o verão, é visitado por milhares de turistas (Freitas & Dias, 2012; INE, 2019). O setor 

relacionado com o turismo, nomeadamente o turismo balnear, tem sido o motor da economia da região 

do Algarve, impondo um ritmo acelerado de crescimento urbano para dar resposta estrutural a este 

segmento de mercado turístico (Magarotto et al., 2017; Samora-Arvela et al., 2017). No entanto, o 

processo de crescimento das áreas urbanas deve ser pensado como um processo dinâmico, contínuo e 

sustentável (Dias, Ferreira & Moura 2004; Gomes, 2007; Scherer et al., 2015; Magarotto et al., 2017).   

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o de apresenta uma metodologia baseada em Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG) e Detecção Remota para a quantificação, análise e monitorização do 

crescimento urbano, nas suas dimensões horizontal e vertical, com recurso a uma série longa de dados 

geográficos usando modelos 2D/2.5D com alta resolução espacial, que poderá servir de base ao desenho 

urbano e a ações de planeamento e (re)ordenamento do território. 

 

2. Área de estudo 

Para a aplicação da metodologia foi selecionada uma área para o estudo-piloto, na Praia da Rocha, 

localizada no Município de Portimão, da região do Algarve (Figura 1). A área de estudo tem cerca de 

200 hectares e 2 km de orla costeira, apresenta um clima temperado mediterrânico, e está inserida no 

perímetro urbano principal do município. Atualmente, os edifícios mais altos do município estão 

localizados nesta área. No entanto, o crescimento vertical ocorrido na área de estudo, não tem 

impulsionado as vantagens sustentáveis da economia de espaço, nomeadamente, o aumento das áreas 

verdes.  

 

 
 

Figura 1. Localização da área para o estudo-piloto. 
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3. Métodos e Dados 

A metodologia de investigação desenvolvida neste estudo inclui i) a aquisição e estruturação de 

fotografias aéreas históricas, ortofotomapas e dados do edificado para um período de tempo longo (1947 

– 2018), ii) o processamento de dados, e iii) a análise do crescimento urbano da área de estudo (Figura 

2). 

 

 
Figura 2. Síntese da metodologia de análise. 

 

Foi produzida cartografia de uso e ocupação do solo para nove momentos temporais (1947, 1958, 

1968, 1972, 1987, 1995, 2000, 2010 e 2018), recorrendo à análise visual de imagem. Os mapas de uso e 

ocupação do solo foram elaborados com uma unidade mínima de representação de 1000m2 e uma 

nomenclatura de uso e ocupação do solo com 45 classes no nível mais detalhado. A metodologia 

utilizada para a produção da cartografia de uso e ocupação do solo está descrita em detalhe em Faria 

de Deus et al. (2021) e Faria de Deus & Tenedório (2021). Adicionalmente, foi produzida cartografia de 

edificado para os nove períodos temporais referidos em ambiente SIG. Para representar e analisar a 

evolução espácio-temporal das áreas edificadas no período 1947 – 2018, foi criado um modelo 

bidimensional (2.5D) a partir de dados do edificado (nomeadamente, a data de construção, o número 

de pisos, e a altura dos edifícios) recolhidos a partir da análise das licenças de habitação emitidas pela 

Câmara Municipal de Portimão, e de trabalho de campo. Magarotto et al. (2019) descreve 

detalhadamente a metodologia utilizada para a produção de modelos de áreas edificadas 2D/2.5D.  

Para estudar a transformação de uso e ocupação do solo e os processos de expansão urbana vertical 

na Praia da Rocha, ao longo do tempo e do espaço, foram calculadas as áreas de uso e ocupação do solo 

(ha), as percentagens de área, as taxas anuais de crescimento; os indicadores primários: comprimento, 

largura, área, altura e volume dos edifícios, e as taxas anuais de crescimento de volume, durante o 

período entre 1947 e 2018.  

 

4. Resultados e discussão 

Os resultados deste trabalho mostram que, em 1947, a Praia da Rocha era composta, em cerca de 

90%, por áreas não artificializadas (principalmente pela categoria áreas agrícolas e agroflorestais), 

conforme revela a Figura 3. As áreas agrícolas e agroflorestais decresceram, consideravelmente, durante 

o período de estudo, com taxas de crescimento negativas elevadas—especialmente nos períodos entre 

1947-1958 e 1972-1987—embora o ritmo de transformação tenha desacelerado no final do período de 

estudo. Por outro lado, as áreas artificializadas cresceram cerca de 625%, entre 1947 e 2018, 

(especialmente a categoria tecido urbano contínuo predominantemente vertical), sobretudo na frente de 

mar e nas áreas adjacentes. Esta tendência de transformação das áreas artificializadas, induzida 

principalmente por atividades turísticas balneares, tem comprometido a sustentabilidade ambiental 
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urbana da área de estudo. Os resultados indicam um processo de coalescência das áreas artificializadas, 

evidenciando-se o crescimento intenso da categoria tecido urbano contínuo em toda a área de estudo.  

Os resultados mostram, também, que desde 1947, os edifícios cresceram massivamente, passando 

de 13 edifícios (com licença de habitação) para 422 edifícios em 2018. O processo de verticalização 

tendencialmente crescente, tem ocorrido na frente de mar, mas também nas áreas adjacentes à rede 

viária estruturante. Os edifícios mais altos na área de estudo (com cerca de 25 pisos) foram construídos, 

entre 1968 e 1994. A partir de 1995, os novos edifícios são, maioritariamente, mais baixos (menos do que 

5 pisos) e têm maior volume, parecendo consonante com o definido no Plano Diretor Municipal de 

Portimão.   

 
Figura 3. Dinâmica de crescimento urbano, nas suas dimensões horizontal e vertical, da Praia da Rocha, entre 1947 e 2018. 
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5. Conclusões 

Neste trabalho, foram utilizadas séries multi-temporais longas, dados espaciais com uma resolução 

espacial fina, e uma categorização de uso e ocupação do solo muito detalhada na análise da dinâmica 

de crescimento urbano na Praia da Rocha, nas suas dimensões horizontal e vertical, entre 1947 e 2018. 

A novidade da metodologia de investigação proposta reside na combinação dos três aspetos referidos, 

permitindo produzir e adquirir conhecimento geográfico detalhado sobre o processo de urbanização e 

as transformações de uso e ocupação do solo resultantes, que poderá servir de base ao desenho urbano 

e a ações de planeamento e (re)ordenamento do território. 

A combinação de informação sobre o uso e ocupação do solo com os modelos de áreas edificadas 

2D/2.5D permitiu a representação e visualização dos processos dinâmicos de transformação de uso e 

ocupação do solo e de verticalização litoral. A metodologia de investigação proposta permitiu, também, 

ultrapassar o desafio de obter dados quantitativos 3D para uma série multi-temporal longa. 
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Resumo: O futebol tem uma forte ligação à sociedade portuguesa, sendo pertinente analisar as relações 

geográficas existentes entre os principais clubes formadores de jogadores em Portugal e o território 

nacional, para perceber as ligações entre território e clubes, alimentada através dos jovens jogadores 

que ingressam nos escalões de formação destas equipas. Este trabalho propõe-se a analisar a geografia 

da captação dos jovens jogadores de futebol, ao nível dos três principais clubes portugueses para 

perceber a sua origem, nos últimos 15 anos, recorrendo métodos de analise de redes e elipses de 

dispersão, na procura da existência de algum padrão. 

Palavras-chave: Futebol; Análise de redes; SIG 

Abstract: Football has a strong connection to Portuguese society, and it is pertinent to analyze the 

geographical relations that exist between the main youth training clubs in Portugal and the national 

territory, to understand the links between territory and clubs, fed through the young players who join 

the levels of training of these teams. This work proposes to analyze the geography of the attraction of 

young football players, at the level of the three main Portuguese clubs, to understand its origin, in the 

last 15 years, using network analysis and dispersion ellipses, in the search of the existence of some 

pattern. 

Keywords: Football; Network analysis; GIS 

 

1. Introdução 

O futebol é um fenómeno social e económico que transcende o desporto praticado dentro de campo 

e apaixona milhões por todo o mundo. Todas as semanas centenas de jogadores entram em campo 

fazendo a delícia dos adeptos que assistem com emoção ao desenrolar da partida. A competitividade é 

elevada e a vontade de ganhar esbarra muitas vezes na diferença da qualidade individual dos jogadores 

que compõe as duas equipas em campo, tornando este talento um recurso finito e essencial para o 

sucesso desportivo (Nolasco, 2018), resultando no aumento do valor dos passes dos principais 

jogadores, aqueles capazes de fazer a diferença dentro do terreno de jogo e de cativar e entusiasmar os 

adeptos que torcem pela equipa, tornando a transferência dos seus direitos desportivos e económicos 

transações que movimentem milhões de euros. 

Este mercado de procura constante e oferta limitada levou a uma estratificação do futebol mundial, 

onde de um lado se encontram os clubes com maior destaque e que militam nas ligas com maior 

capacidade financeira, capazes de gastar centenas de milhões de euros no reforço dos seus planteis em 

busca de melhores resultados (Magee & Sugden, 2002), estando do outro lado os clubes formadores de 

jogadores, que através da criação e maturação do talento dos jovens jogadores para posteriormente 

realizarem importantes encaixes financeiros através da venda dos seus direitos. Os clubes portugueses, 

não sendo capazes de competir financeiramente com os principais clubes das ligas mais ricas, tiveram 
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que se adaptar a esta realidade tornando-se clubes exportadores de talento. A melhor forma de produzir 

esse talento com o menor custo possível e maximizar os lucros é através da captação e formação de 

jovens jogadores existentes no território nacional. 

Já existem vários trabalhos feitos sobre captação e mobilidade de jogadores, sejam feitos numa 

perspetiva de captação a países com ligações históricas como ex-colónias (Darby, 2007), ou trabalhos 

que visam destacar a importância da mediação feita pela componente humana envolvida no processo 

(Elliott & Gusterud, 2018), à mobilidade profissional associadas às transferências de jogadores 

(Roderick, 2013), com especial destaque para o trabalho realizado sobre o aspeto da mobilidade 

geográfica associada ao futebol e a ligação entre o contexto socioeconómico de cada região e o peso que 

este desporto tinha nos grupos etários mais jovens (Gaspar et al., 1982). 

Este trabalho é feito no âmbito de uma Tese de Doutoramento sobre a geografia do futebol 

português e propõe a análise da distribuição espacial do futebol de formação das principais escolas de 

formação em território nacional, pertencentes aos três maiores clubes portugueses, nomeadamente aos 

principais locais de captação que alimentam esta autentica industria de produção e maturação de talento 

desportivo, no período desportivo de 2005/06, 2011/12 e 2017/18, com recurso a estatística espacial, 

nomeadamente através da criação de elipses de dispersão, e à análise de redes.  

 

2. Métodos 

Para a elaboração da análise proposta foram utilizados os dados obtidos através da base de dados 

de acesso aberto disponível em www.zerozero.pt, relativa às ligas portuguesas de futebol de formação, 

nomeadamente aos jovens que integravam os planteis de Juvenis Sub-17 e de Juniores Sub-19 dos três 

principais clubes portugueses, o Sporting Clube de Portugal; o Sport Lisboa e Benfica; e o Futebol Clube 

do Porto. A escolha destes três clubes deveu-se ao seu peso nas convocatórias das seleções jovens de 

Portugal, fornecendo 284 dos 417, cerca de 68%, de todos os jogadores convocados nos últimos 20 anos 

em fases finais de competições internacionais. 

Na elaboração deste estudo será utilizado o recurso a estatísticas espaciais, nomeadamente ao 

cálculo da elipse de dispersão da origem destes jovens jogadores que pertencem às equipas dos escalões 

de formação dos três principais clubes formadores em Portugal, com o intuito de perceber se existe 

algum padrão nos principais locais de captação destes clubes, sendo este cálculo feito para 3 períodos 

temporais distintos, o primeiro para a época desportiva de 2006/07, o segundo para a época desportiva 

de 2011/12 e o terceiro para a época desportiva de 2017/18, na procura da existência de algum padrão 

ou variação considerável entre as elipses de dispersão dos três clubes. Neste cálculo foram apenas tidos 

em conta os jovens provenientes de Portugal continental, face à distorção nas elipses causada pelos 

jovens provenientes das regiões autónomas e ao peso reduzido que estas origens possuem na amostra 

analisada, perfazendo 6 dos 349 jovens utilizados neste estudo. 

Será também utilizado o recurso a análise de redes, sendo criada uma rede referente ao total dos 

jogadores que ingressaram nos escalões de formação destes clubes nestes 3 anos, com base no distrito 

de onde são naturais, para possibilitar a leitura e interpretação dos principais locais com maior peso nos 

escalões de formação destas equipas e capazes de fornecer maior volume de talento ao futebol 

português. 

 

3. Resultados e discussão 

  Com o tratamento e análise dos dados previamente referidos foram considerados 336 atletas, 

distribuídos por três épocas desportivas, 2005/06, 2011/12 e 2017/18, com naturalidade em 110 

municípios localizados em Portugal continental, pertencendo 104 aos escalões de formação do Sporting 

Clube de Portugal; 107 aos escalões de formação do Sport Lisboa e Benfica; e 120 aos escalões de 

formação do Futebol Clube do Porto. Os outputs resultantes foram as elipses de dispersão referentes aos 

três clubes nas três épocas desportivas analisadas (Figura1), uma tabela com os principais municípios e 

o número de atletas daí provenientes (Tabela1) e a rede existente entre distritos e clubes (Figura2), onde 

é possível ver as ligações existentes e o peso das mesmas no panorama nacional do futebol de formação. 
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Figura 1. (a) Elipse de dispersão relativa ao SCP; (b) Elipse de dispersão relativa ao SLB; (c) Elipse de dispersão relativa ao 
FCP. 

 

Comecemos então pela análise das elipses de dispersão, representadas na figura acima (Figura1), 

começando no período de 2005, é possível constatar desde logo uma diferença substancial nas áreas das 

elipses correspondentes às bacias de captação dos dois clubes de Lisboa e o Futebol Clube do Porto, 

existindo uma maior abrangência territorial por parte do Sporting Clube de Portugal, correspondendo 

a uma área de 33298 km2, seguido do Sport Lisboa e Benfica com uma área de 26378 km2 e por fim o 

FCP com uma área de 15686 km2. Esta diferença substancial, constante em todo o período temporal 

analisado, traduz um caracter mais regional do futebol de formação deste clube face aos clubes de 

Lisboa, cuja área de captação abrange mais território nacional, o que pode ser resultado direto de uma 

política especifica da captação deste clube ou resultante de uma maior capacidade persuasora dos 

jovens pretendidos por parte dos clubes rivais da capital.  

No que aos resultados referentes ao ano de 2011 dizem respeito existe uma redução significativa 

nas áreas das respetivas elipses, existindo uma redução de cerca de 48% no caso do SCP, de 

sensivelmente 25% no caso do SLB e de apenas 6% no caso do FCP, podendo esta redução estar 

diretamente ligada com a crise financeira instalada em Portugal neste período temporal, refletindo uma 

necessidade de redução de gastos por parte dos clubes com a formação.  

Em 2017 volta a existir um aumento da área das elipses dos dois clubes da capital, com destaque 

para o SCP que volta a possuir a elipse mais abrangente, com 33892 km2, seguido pelo SLB com 27688 

km2, contrariando esta tendência de expansão está o FCP cuja elipse de dispersão continuou a reduzir, 

com 12205 km2, representando um crescimento da área de captação dos dois clubes lisboetas, 

possivelmente refletindo um maior investimento na formação face ao titulo europeu conquistado por 

Portugal a nível da seleção A em 2016 e consequente valorização do jogador português e da formação 

portuguesa a nível internacional.  
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Tabela 1. Principais municípios de onde os jovens jogadores são provenientes. 

Nome SCP SLB FCP Total 

Lisboa 15 39 4 51 

Porto 3 4 19 26 

Almada 6 4 1 11 

Setúbal 5 3 2 10 

Barreiro 8 1 1 10 

Vila Nova de Gaia 1 1 8 10 

Vila Franca de Xira 7 2 0 9 

Santa Maria da Feira 1 0 8 9 

Cascais 5 2 1 8 

Amadora 5 1 2 8 

 
Figura 2. Distritos de origem dos jogadores das 3 equipas analisadas. 

 

Quanto aos principais municípios que mais jogadores fornecem a estes clubes, como representado 

na tabela (Tabela1) é possível ver que Lisboa é quem mais jogadores fornece, principalmente aos clubes 

lisboetas, com especial destaque para o SLB, que captou neste município sensivelmente 35% dos atletas 

que compunham os seus escalões de formação analisados neste estudo, fornecendo ainda 4 jogadores 

ao FCP. Em seguida vem o município do Porto, que à semelhança de Lisboa, fornece o maior número 

de atletas ao clube que se encontra geograficamente mais próximo, embora forneça também um número 

significativo de jovens, cerca de 27% do seu total, aos clubes da capital. De resto os restantes municípios 

seguem o padrão de fornecerem mais jovens aos clubes que se encontram geograficamente mais 

próximos de si, com uma pequena exceção para a Amadora que fornece mais um atleta ao FCP (2) que 

ao SLB (1). 

Por fim, e de forma a perceber qual o peso que cada distrito tem no futebol de formação em 
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Portugal e quais as ligações existentes com estas três equipas, foi feita uma análise de redes entre os 

distritos de origem dos atletas e as equipas nas quais eles ingressam, tornando possível visualizar não 

só o seu peso enquanto origem de jovens atletas, mas também o seu peso comparativo face aos demais 

distritos. Para além dos distritos de Lisboa e do Porto, que correspondendo à localização destes clubes 

e tendo em conta todos os dados anteriormente obtidos já seria expectável a sua importância, aparecem 

ainda em lugar de destaque os distritos de Setúbal, Aveiro e Braga que face ao número de atletas daí 

originários e a possuírem ligações com os três clubes, possuem um peso considerável na formação de 

novos talentos futebolísticos em Portugal.   

 

4. Conclusões 

Após a realização deste trabalho foi possível tirar algumas elações quanto à geografia do futebol 

de formação em Portugal. Em primeiro lugar, e face aos resultados obtidos, apesar das políticas de 

captação e instalações construídas com o objetivo de receber e alojar os jogadores da formação, a 

variável geográfica continua a ser determinante no que à captação de talento diz respeito, sendo os 

locais de origem com maior peso nos escalões de formação aqueles mais próximos dos respetivos clubes 

se encontram, podendo tal estar diretamente relacionado não só com a questão da distancia mas 

também com a influência a nível cultural do clube na região.  

É também possível perceber a existência de algumas diferenças nas políticas de captação dos 

diferentes clubes, existindo por parte do SCP uma captação mais abrangente a nível nacional; uma 

captação mais centrada na região de Lisboa por parte do SLB; e uma captação com um peso mais 

reduzido a nível nacional e recorrendo mais ao talento existente na região por parte do FCP. Face à 

natureza do fenómeno em estudo é difícil definir se tais diferenças se devem a opções tomadas pelos 

clubes ou a limitações face ao talento pretendido ter sido captado por um dos clubes rivais. 

Apesar das conclusões tiradas este estudo vem levantar ainda mais questões e demonstrar que o 

futebol, face à relevância que tem na sociedade portuguesa, é um tema que muito pode dar à Geografia, 

abrindo a porta a mais estudos que visem perceber fatores como o enquadramento socioeconómico dos 

locais de origem destes jovens, se a existência de associações desportivas ou clubes locais contribui para 

um aumento na produção de talento ou os movimentos migratórios associados ao recrutamento de 

jogadores a nível nacional e internacional, com o objetivo de expandir o conhecimento geográfico sobre 

este fenómeno que ocorre todos os anos e que afeta centenas de jovens, vários deles futuros jogadores 

profissionais.    
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Resumo: O consenso entre modelos de adequabilidade para a presença do mosquito-tigre na Europa 

foi analisado, utilizando 7 modelos representando condições atuais e 5 com projeções climáticas futuras. 

A partir da harmonização e conversão dos resultados dos modelos, foram definidas três classes: elevada 

adequabilidade, baixa adequabilidade e incerteza, tendo em conta o número de modelos com nível de 

adequabilidade equivalente. A análise foi depois aplicada especificamente em 65 áreas urbanas. 

Atualmente, 47% do território apresenta elevada adequabilidade, em particular no sul e oeste. No 

futuro, estima-se uma expansão da adequabilidade elevada para a Europa central e do Norte, incluindo 

83% das áreas urbanas analisadas. 

Palavras-chave: Mosquito-tigre; modelos de adequabilidade; Europa; áreas urbanas 

Abstract: The consensus among suitability models for the presence of the tiger mosquito in Europe was 

analyzed, using 7 models representing current conditions, and 5 considering climatic projections. After 

the harmonization and conversion of the models results, three classes were defined: high suitability, 

low suitability and high uncertainty, taking into account the number of models with equivalent level of 

suitability. The analysis was then specifically applied in 65 urban areas. Currently, 47% of the European 

territory shows high suitability, particularly in the south and west. In the future, it is estimated that high 

suitability expands to central and northern Europe, including 83% of the urban areas analyzed. 

Keywords: Tiger-mosquito; suitability models; Europe; urban areas. 

 

1. Introdução 

O mosquito-tigre asiático (Aedes albopictus) encontra-se atualmente estabelecido em mais de 20 

países europeus, incluindo Portugal (ECDC & EFSA, 2021). Sendo um vetor competente para a 

disseminação de doenças virais como o dengue e o Zika, a sua expansão causa preocupações no âmbito 

da saúde pública, tendo sido responsável por surtos de dengue e Chikungunya na Croácia, França e 

Itália nos últimos 15 anos (Gossner, Ducheyne, & Schaffner, 2018). A difusão ampla da espécie, 

originária do Sudeste Asiático mas atualmente disseminada por todo o mundo (Bonizzoni, Gasperi, 

Chen, & James, 2013), tem promovido o desenvolvimento de modelos de distribuição da espécie, que 

avaliam as condições ambientais favoráveis ao seu estabelecimento, por vezes com resultados 
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contraditórios. Apesar das potenciais diferenças nos dados e nos métodos utilizados, cada modelo 

apresenta uma estimativa válida das condições de adequabilidade à presença do mosquito (Buisson, 

Thuiller, Casajus, Lek, & Grenouillet, 2010), e a análise da concordância entre modelos permite 

averiguar a existência de áreas convergentes, ou de discrepâncias, no nível de adequabilidade atribuído.  

Neste trabalho, foi analisado o nível de consenso entre diversos modelos de adequabilidade à 

presença do mosquito-tigre no território europeu, de forma a identificar áreas comuns de 

adequabilidade à espécie, assim como zonas de maior discordância entre modelos que requerem, por 

isso, investigação mais aprofundada. Foram analisados modelos representativos de condições atuais e 

também modelos baseados em projeções climáticas, tendo em conta o efeito das condições climáticas na 

adequabilidade à espécie (Campbell et al., 2015). Finalmente, considerando que as áreas urbanas estão 

mais expostas a surtos de doenças transmitidas por vetores (LaDeau, Allan, Leisnham, & Levy, 2015), a 

análise foi concretizada para um conjunto de áreas urbanas de grande dimensão na Europa.    

 

2. Métodos 

Obtivemos 7 modelos representativos de condições atuais e 5 modelos relativos a condições 

futuras, centrados em projeções climáticas para 2050, e publicados nos últimos 9 anos (Caminade et al., 

2012; Campbell et al., 2015; Ding, Fu, Jiang, Hao, & Lin, 2018; Kraemer et al., 2019, 2015; Proestos et al., 

2015; Rogers, 2015; Santos & Meneses, 2017). Foi implementado um processo de harmonização dos 

resultados dos diversos modelos, através da transformação para a mesma resolução espacial (25 km) e 

da conversão dos valores de adequabilidade de cada modelo para uma escala binária comum, com o 

método do limiar de presença (Radosavljevic & Anderson, 2014), atribuindo a cada célula o valor de 1 

caso tivesse adequabilidade, ou 0 para a falta dela. A concordância foi medida pela soma do número de 

modelos com adequabilidade (codificada como 1) em cada célula, assumindo que as células com maior 

número de modelos com valor coincidente representavam um nível de consenso elevado com baixa 

incerteza. Pelo contrário, as células onde apenas cerca de metade dos modelos concordavam 

correspondiam a áreas discrepantes ou de elevada incerteza.    

Posteriormente, foi definida uma escala de classificação do grau de consenso entre modelos, 

assumindo três níveis: 1) Elevada adequabilidade (quando pelo menos 6 dos 7 modelos atuais 

coincidem com código 1, ou 4 dos 5 modelos futuros); 2) Baixa adequabilidade (se pelo contrário a 

maioria dos modelos aponta para a ausência de adequabilidade); 3) Incerteza (quando apenas metade 

dos modelos coincidem, 3 ou 4 nas condições atuais, 2 ou 3 nas condições futuras). Por fim, a avaliação 

da adequabilidade, presente e futura, foi analisada para 65 áreas urbanas na Europa, correspondentes 

a áreas metropolitanas (com mais de 250 mil habitantes), cujos limites foram obtidos do Urban Audit 

2018 (EUROSTAT (ESTAT) GISCO, 2018). A adequabilidade de cada área urbana à presença do 

mosquito-tigre foi avaliada a partir da classe de consenso predominante (com maior cobertura espacial) 

dentro dos seus limites.   

 

3. Resultados e discussão 

 Os resultados mostram que, atualmente, 47% do território europeu apresenta condições 

adequadas ao estabelecimento desta espécie, em particular nas regiões sul e oeste, incluindo a Península 

Ibérica (Figura 1). Em Portugal, o mosquito foi detetado na região Norte em 2017, e apesar de estar ainda 

localmente restrito, levantou preocupações em relação à possibilidade de disseminação de doenças 

transmitidas por vetores no país (Osório et al., 2018). No futuro, a análise de concordância dos modelos 

indicou que mais 21% do território europeu terá adequabilidade elevada, que se expande para o centro 

e norte da Europa, incluindo o Reino Unido, os Países Baixos e o sul dos países nórdicos. Esta tendência 

foi também apontada por outros estudos desenvolvidos para estas regiões, a qual é impulsionada por 

alterações climáticas e ambientais que favorecem a presença e dispersão da espécie, em particular o 

aumento da temperatura no Inverno (Ibáñez-Justicia et al., 2020; Metelmann et al., 2019).  

 Em relação às áreas urbanas, 49% das 65 cidades analisadas apresentam elevada adequabilidade 

nas condições atuais (Figura 2), incluindo Lisboa, Atenas, Barcelona, Marselha e Roma. Para as áreas 
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urbanas localizadas nas Ilhas Britânicas e na Europa Central, como Berlim, Edimburgo, Leeds e Praga, 

a análise indicou discordância entre modelos, sendo por isso classificadas como tendo elevada incerteza, 

enquanto cidades como Copenhaga, Riga e Vilnius, situadas nos setores norte e nordeste do continente, 

apresentam atualmente baixa adequabilidade ao mosquito-tigre (Oliveira, Rocha, Sousa, & Capinha, 

2021). Contudo, estes padrões tenderão a alterar-se nos próximos 30 anos; em 2050, estima-se que 

nenhuma das áreas urbanas analisadas apresente baixa adequabilidade, enquanto 83% terão um nível 

elevado, entre as quais Dublin, Munique, Cracóvia e Copenhaga (Oliveira et al., 2021). No futuro, as 

áreas urbanas estarão, por isso, mais expostas à ocorrência de doenças transmitidas por vetores, 

associando a maior adequabilidade ambiental ao vetor com as características urbanas que favorecem a 

sua disseminação, como a existência de reservatórios de água artificiais, a disponibilidade de 

hospedeiros (pessoas) e os fluxos pendulares existentes nas áreas metropolitanas (LaDeau et al., 2015; 

Sanna & Hsieh, 2017). 

 

Figura 1. Distribuição das classes de adequabilidade ao mosquito-tigre nas condições atuais para o continente europeu. 
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Figura 2. Adequabilidade das áreas urbanas ao mosquito-tigre em condições futuras na Europa. 

 

4. Conclusões 

 O risco de doenças transmitidas por vetores é já uma realidade na Europa, com quase metade 

do continente a apresentar elevada adequabilidade à fixação do mosquito-tigre, um vetor competente 

de doenças virais como dengue, Zika e Chikungunya, incluindo grande parte do território português. 

No norte e centro da Europa, o risco é hoje praticamente nulo, mas a maioria dos modelos analisados 

mostra consenso em relação ao aumento da adequabilidade no futuro, expandindo-se para norte e leste 

e afetando mais de 80% dos grandes centros urbanos. Neste sentido, os países europeus terão que 

adaptar as suas políticas de saúde pública e implementar medidas de vigilância e controlo do mosquito, 

de forma a prevenir a ocorrência de doenças arbovirais. 
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Resumen: siendo trabajo de una tesis del Programa de Doctorado en Geografía de la Universidad 

Complutense de Madrid, se probó una estrategia para la identificación sistemática de los espacios 

destinados al cultivo de arroz para la Cuenca de la Laguna Merín en territorio uruguayo, como una 

unidad ambiental que responde a una marcada dinámica en cuanto al uso y cobertura del suelo. La 

metodología está centrada en estrategias de Geo Big Data mediante la interpretación de juegos de 

imágenes satelitales Sentinel 1 (S1) y Sentinel 2 (S2). Si bien fueron obtenidos resultados satisfactorios, 

serán planteadas estrategias para perfeccionar el esquema metodológico.   

Palabras clave: Geo Big Data; teledetección, SAR, arrozales.  

Resumo: dentro dos objetivos de uma tese do Programa de Doutoramento em Geografia da 

Universidade Complutense de Madrid, foi ensaiada uma metodologia para mapeamento sistemático de 

lavouras de arroz para a Bacia Laguna Merín em território uruguaio, como uma unidade ambiental com 

mudanças significativas no uso e cobertura do solo. A metodologia é baseada em estratégias de Geo Big 

Data através da interpretação de imagens de satélite S1 e S2. Resultados satisfatórios foram obtidos, no 

entanto, espera-se um refinamento da metodologia. 

Palavras-chave: Geo Big Data; sensoramiento remoto, SAR, arrozais.  

 

1. Introducción 

Valorado como un significativo aporte desde la informática que recurre al empleo y técnicas para 

el procesamiento de volúmenes masivos de datos, el Big Data encuentra un auge reciente y vinculado 

con la búsqueda de soluciones dentro de ámbitos empresariales y de negocios (Hurwitz y otros; 2015), 

sin embargo, esta aplicabilidad ha sido sustancialmente extendida a tareas informáticas de la 

cotidianidad y de la ciencia en general. Como atributos esenciales se tienen las “siete v´s”: variedad, 

velocidad, veracidad, variabilidad, viabilidad, visualización y valor. Dentro de las fuentes de Big Data 

sobresalen: a) la web / redes sociales / datos generados por individuos, b) las máquinas, c) los datos 

institucionales y d) las operaciones biométricas. Por extensión del término Big Data, autores como Goffi 

y otros (2020), Tamiminia y otros (2020), Brovelli y otros (2019); hacen alusión a un término 

relativamente nuevo: el Geo Big Data o Big Data Geolocalizado. En esencia, se trata de Big Data referido 

a una posición en el espacio y que cuenta con alta resolución espacio - temporal que favorece la 

monitorización de procesos espacio temporales (Gutiérrez et al, 2016) revestidos de un elevado grado 

de complejidad. Citando oportunamente algunas cuestiones básicas conexas a este eje temático, se tiene 

que desde la geografía y otras disciplinas interesadas por cuestiones del espacio geográfico, los 

fenómenos han sido recurrentemente modelados a través de archivos vectoriales o ráster. En cuanto a 

este último, es patente su idoneidad para el trabajo con los datos adquiridos a través de la creciente 

cantidad de sensores destinados a la teledetección. Los avances técnicos han propiciado sustanciales 
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mejoras en cuanto a la cantidad y resolución de los datos, y por otra parte, también revisten el desafío 

de contar con los medios informáticos y la adquisición de las destrezas para gestionar eficazmente las 

fases de almacenamiento y procesamiento. Como respuesta a parte de esta necesidad, distintos actores 

(fundamentalmente agencias nacionales y consorcios privados) se han volcado a la puesta a punto de 

soluciones de libre acceso para satisfacer algunos requerimientos de la comunidad científica y de los 

usuarios en general. Dentro de las iniciativas libres, destaca Google Earth Engine (GEE) como un medio 

para efectuar una rápida búsqueda y procesamiento de ingentes volúmenes de datos, esencialmente los 

adquiridos a partir de los programas de observación de la tierra a cargo de agencias espaciales como la 

National Air and Space Administration (NASA) y la European Space Agency (ESA). Basándose en estos 

planteamientos, la idea central de este trabajo fue desarrollar una estrategia basada en Geo Big Data que 

integra las dimensiones agrícola y ambiental, para lograr el objetivo de cartografiar los cultivos de arroz 

temporalmente referidos a la zafra 2019 – 2020 para la CLM (Figura 1), dentro del territorio uruguayo.  

 

 
Figura 1. Cuenca de la Laguna Merín, Uruguay. 

 

A la luz del contexto, se exponen los principales motivos que impulsaron el desarrollo de esta 

propuesta, en función de algunas condiciones biofísicas/socioeconómicas del área de estudio, y de las 

más notorias potencialidades y desafíos técnicos:  

1. La CLM posee una marcada dinámica en cuanto al uso/cobertura del suelo, dado que existen 

humedales RAMSAR, forestaciones, usos turísticos y agrícolas (Achkar et al, 2012). Se remarca 

la trascendencia del arroz en los planos alimentario mundial y económico local. El rubro ha sido 

valorado como el “alimento más popular del mundo”, porque la ingesta es común para más de 

la mitad de la población del planeta, se produce en más de cien países y ha representado una 

importante actividad y fuente de ingresos para cerca de 100 millones de hogares en Asia y 

África (Food and Agriculture Organization, 2004). Uruguay ha sobresalido por ser uno de los 

principales exportadores: por ejemplo, ocupó  el décimo lugar  en el ranking mundial de 2019 

(The Observatory of Economic Complexity, 2021). 

2. A nivel país, se carece de estrategias sistemáticas para la creación de la cartografía temática 

inherente a grandes extensiones de territorio. 

3. El uso de la teledetección para el monitoreo de los arrozales se condiciona a la recurrente 

cobertura nubosa del área de estudio y a interpretar extensos datos multitemporales que 

permitan identificar las etapas que atraviesa el sustrato para el establecimiento - cosecha del 

cultivo. Coincidiendo con las ideas de Zhao y otros (2021) y Kuenzer y Knauer (2013); es 

esencial, identificar los distintos estados del sustrato durante el período conocido como zafra 

arrocera. Bajo estos criterios, se parte de la hipótesis de que, el objetivo será alcanzado al 

interpretar datos S1 y S2 mediante estrategias de Geo Big Data.  
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2. Métodos 

Dentro de los métodos, se incluyen la revisión bibliográfica, la consulta a expertos, la búsqueda de 

insumos en GEE, la clasificación supervisada, el trabajo de campo y la validación de los resultados. La 

revisión bibliográfica conllevó a la pesquisa de documentos (artículos científicos y literatura 

especializada) dentro de portales como Google Scholar, Scopus y el Catálogo Cisne de la UCM. Los 

esfuerzos de esta etapa se orientaron fundamentalmente a valorar las metodologías empleadas para la 

identificación de arrozales mediante técnicas de percepción remota. A fin de conocer en mayor detalle 

la dinámica evolutiva del cultivo, tuvo lugar la consulta a expertos de entes locales como el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agrícolas y la Asociación de Cultivadores de Arroz. A través del desarrollo 

en GEE de un código de programación en Java Script, fue comprobada la disponibilidad de los datos, 

los cuales a su vez, contaban con la cadena de procesamiento recomendada por la ESA (2021) para tareas 

de PDI con miras al análisis multitemporal: 

1. Imágenes S1 Interferometric Wide Swath (IW), órbita descendente y polarización vertical – 

horizontal. Son productos ortocorregidos del tipo Ground Range Detected (GRD), con remoción 

de ruido térmico y calibración radiométrica. Se tiene al coeficiente de retrodispersión en 

decibeles (dB) como unidad del nivel digital.  

2. Imágenes S2 nivel S2A. Trata de insumos a nivel de radiancia, ortocorregidos y basados en una 

corrección atmosférica a nivel de superficie mediante el modelo de transferencia radiativa 

LIBRADTRAN (Mayer y Kylling, 2015). 

 De cara al desarrollo de la cartografía, la idea central de este trabajo se fundamentó en recurrir a 

las imágenes ópticas para crear los polígonos de entrenamiento y a los insumos SAR - banda C, como 

datos de entrada para la interpretación digital. La lógica responde a apoyarse en la experiencia en 

análisis visual de imágenes S2 para detectar de modo intuitivo, los estadios asociados a la cubierta de 

interés e igualmente, aprovechar las ventajas de los productos libres de nubes espectralmente 

adquiridos en la región del microondas. Hechas estas salvedades y continuando con las tareas de PDI, 

fueron conformados los respectivos mosaicos mensuales S1 con filtros de mediana y los mosaicos S2 

RGB B8/B11/B4. Varios de estos últimos presentaron restricciones por la marcada cobertura nubosa y 

las “áreas sin datos”.  

La temporalidad es análoga a un período que excede en aproximadamente en un mes a la duración 

de la zafra arrocera 2019 – 2020, y esto se ideó para optar a que en la clasificación supervisada, fuesen 

acentuadas las diferencias espectrales, concretamente aquellas que tienen lugar entre los arrozales y 

otros sustratos que de forma eventual pudieran generar confusión, como por ejemplo, los cultivos de 

verano y los humedales. Acorde a la referencia temporal de los datos ópticos y pese a las limitantes 

antes mencionadas, son identificables rasgos clave del sustrato: para noviembre se evidencia la capa de 

suelo desnudo, necesaria para la fase de siembra. Posteriormente y bajo diferentes pautas de manejo 

que incluyen el riego y la anegación, la cubierta vegetal evoluciona durante diferentes estados 

fenológicos (en diciembre, enero y febrero) hasta el punto de que alcanza la madurez para la cosecha 

(generalmente en marzo). En los meses subsiguientes tiene lugar la transición hacia el rastrojo. 

Contando con la totalidad de los mosaicos S1, fue creado un compuesto multitemporal (Figura 2) en el 

que mediante algunos criterios de interpretación visual (fundamentalmente el tono, el color y la forma) 

son identificables los rasgos más llamativos según la estabilidad o el dinamismo del sustrato: la gama 

de grises (incluyendo el blanco y el negro como extremos) sugieren la presencia de espacios que no han 

acusado significativos cambios y al respecto; el bosque nativo, el campo natural, los cuerpos de agua y 

las forestaciones son los casos más notorios. Los tonos cian representan las áreas con marcadas 

variaciones espectrales y dentro de estas, se encuentran los arrozales, las áreas inundables y otros 

cultivos. 

 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
159 

 

 
Figura 2. Compuestos multitemporal S1, polarización VH. Zafra 2019 – 2020. 

 

Habiendo definido el compuesto multitemporal como dato de entrada para la clasificación, se optó 

por ejecutar el algoritmo Random Forest, debido a que su empleo arroja resultados precisos y 

satisfactorios (Cánovas-García et al, 2016; Belgiu y Drăguț, 2016). Las muestras para al cálculo de las 

estadísticas de validación se obtuvieron por medio de la identificación in situ durante una campaña 

realizada con la Dirección Nacional de Medio Ambiente.   

 

3. Resultados y discusión  

Fue creada una cartografía inherente a la distribución espacial de los arrozales para zafra 2019 – 

2020 (Figura 3). Con una exactitud global de 90%, aciertos de productor de 86% y aciertos de usuario de 

88%; se identificaron un total de 1770 km2 destinados para el cultivo, lo cual equivale a 

aproximadamente un 6% de la superficie total del área de estudio. En general, se tienen resultados 

satisfactorios y errores que en esencia, reflejan píxeles dispersos que mayormente coinciden con áreas 

inundables o humedales. Como parte de las lecciones aprendidas, se apuntará al desarrollo de 

estrategias que impulsen el perfeccionamiento de los resultados preliminares, mediante la integración 

de las imágenes S1 con datos ópticos S2 y de altimetría. Es también oportuno implementar análisis 

estadísticos que sirvan de punto de partida para la aplicación de estrategias basadas en identificación 

automática. 
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Figura 3. Cartografía de los arrozales, CLM – Zafra 2019 - 2020. 

 

4. Conclusiones 

Basándose en los resultados preliminares, se constata la idoneidad de las imágenes SAR - banda C 

y la metodología empleada para el mapeo de los arrozales en sectores con relieve predominantemente 

plano. Este hecho da cabida para optar a que en un futuro, surja de este trabajo una metodología 

reproducible para entornos geográficos con similares características de relieve.  La puesta en órbita de 

la constelación S1, involucra superar una barrera logística para algunos usuarios, porque es un 

programa pionero en el suministro gratuito de Geo Big Data SAR con una relativa alta resolución 

temporal, y esta afirmación, coincide por lo sustentado por Mora y otros (2017). Se valora el potencial 

de GEE para apoyar el ágil y veloz procesamiento de una ingente cantidad de datos. De cara a fomentar 

el conocimiento teórico – práctico y a la luz de los vertiginosos avances tecnológicos, es recomendable 

profundizar en otras alternativas desarrolladas para el PDI de Geo Big Data, por ejemplo: el Cubo de 

Datos Geoespaciales de México, el African Regional Data Cube, The Australian Geoscience Data Cube, 

Brazil Data Cube y la iniciativa Multi-Mission Algorithm and Analysis Platform, que está siendo 

desarrollada conjuntamente por la NASA y la ESA. 
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Resumo: A freguesia de Alvares foi gravemente afetada em 2017, tendo ardido cerca de 70% da sua 

área, tornando-se necessário melhorar a sua capacidade de resposta. Para isso, foram aplicadas duas 

metodologias: com recurso a ferramentas SIG (cost path e cost distance) e com o Pedestrian Evacuation 

Analyst Tool (PEAT). Comparando ambas as abordagens, a população em 47% das povoações demora 

menos de 20 minutos a chegar ao abrigo. Estes resultados demonstram que ambas as metodologias são 

facilmente replicáveis, contribuindo para a definição de medidas de prevenção e mitigação de incêndios 

mais adequadas às características locais. 

Palavras-chave: Incêndios rurais; Locais de abrigo; evacuação; distância-custo; Alvares 

Abstract: The Civil Parish of Alvares was severely affected by the 2017 wildfires that burned 70% of its 

territory, which endorses the need to improve local response capacity. To that end, two methodological 

frameworks were assessed: GIS tools (cost path and cost distance) and Pedestrian Evacuation Analyst Tool 

(PEAT). Comparing both approaches, the population in 47% of the settlements took less than 20 minutes 

to reach the shelter. These results demonstrate that both methodological approaches are easily replicable 

in different territories, thus contributing to a better definition of fire prevention and mitigation measures 

in different local contexts. 

Keywords: Wildfires; shelters; evacuation; cost-distance; Alvares 

 

1. Introdução 

Os incêndios rurais são um grave problema ambiental, económico e social, que cada vez mais 

coloca em risco não só os ecossistemas, como também as comunidades locais e os seus bens (Nunes et 

al., 2016; Oliveira et al., 2017; Zhao et al., 2021).Nos últimos anos, os estudos sobre a evacuação e 

proteção de pessoas e bens, combinados com a exposição e vulnerabilidade, têm-se multiplicado 

(Nielsen-Pincus et al., 2019; Oliveira et al., 2020). Foram vários os acontecimentos desastrosos que 

desencadearam este interesse, como os incêndios na Austrália em 2009, de que resultaram 173 mortes, 

na Califórnia (2017-18) com 44 mortos, e na Grécia, em 2007 e 2018, com um total de 184 fatalidades 

(Mitsopoulos et al., 2015; Palaiologou et al., 2019). Em Portugal, o ano de 2017 foi, até à data, o mais 

trágico, devido aos elevados danos materiais e à elevada área ardida (~500 000ha) (Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, 2017), mas sobretudo pelas perdas humanas, com mais de 110 

vítimas mortais nos eventos de junho e outubro (Comissão Técnica Independente, 2017). Após estes 

acontecimentos, foram criadas várias iniciativas para tentar melhorar a proteção de pessoas e de bens, 

como o programa “Aldeias seguras, pessoas seguras”, criado pela ANEPC em 2018, e o projeto “Reabilitação 
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das Áreas Queimadas na Freguesia de Alvares”, onde se inseriu o estudo aqui apresentado. A freguesia de 

Alvares, pertencente ao concelho de Góis, foi severamente afetada em 2017, tendo ardido 60% da sua 

área, provocando elevados danos materiais, ainda que sem perdas humanas (Pereira et al., 2018). Sendo 

o território caracterizado por uma topografia acidentada, uma predominância de combustíveis 

florestais e uma dispersão de 36 povoações de pequena dimensão na freguesia, habitadas 

maioritariamente por população idosa, esta reúne condições para que o risco a incêndios rurais seja 

elevado.  

Neste contexto, torna-se necessária a definição de estratégias de prevenção, mitigação e adaptação 

adequadas, ajustadas às características de cada povoação e garantir a segurança de pessoas e de bens 

(Gonçalves et al., 2021; Oliveira et al., 2020). Este trabalho tem como objetivo analisar as condições de 

capacidade de resposta dos habitantes de Alvares, tendo em conta a existência de abrigos nas povoações 

e o tempo necessário para a evacuação. 

 

2. Métodos 

Área de estudo 

A freguesia de Alvares tem 100km2, sendo cerca de 96% da freguesia ocupada por floresta e mato, 

com predominância das florestas de eucalipto (53km2) e florestas de pinheiro-bravo (30km2). No total 

tem 36 povoações, estando as três maiores povoações (Cortes, Chã e Alvares) localizadas a Sul e Este 

(figura 1). De acordo com os censos de 2011 (Instituto Nacional de Estatística, 2012), a freguesia de 

alvares tinha 812 habitantes, dos quais 47% tinham mais de 65 anos e 11,8% da população era jovem. Os 

resultados preliminares dos censos 2021 apontam para uma diminuição de 15.9% da população 

residente (683 habitantes)(Instituto Nacional de Estatística, 2021). Em relação ao edificado, em 2011 

existiam 1662 edifícios, sendo 99% dos edifícios exclusivamente residenciais e 64% edifícios isolados, 

tendo sido na sua maioria construídos antes de 1980 (76%). Comparando com os resultados preliminares 

dos censos de 2021, houve uma diminuição de 1% em relação ao número de edifícios (1646 edifícios) 

(Instituto Nacional de Estatística, 2021).Existe também um quartel de bombeiros localizado na povoação 

de Alvares.  

 
Figura 1. Enquadramento geográfico da freguesia de Alvares 
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Capacidade de resposta 

Para o estudo da capacidade de resposta foram primeiramente identificados os possíveis locais de 

abrigo, em todas as povoações da freguesia, com recurso a trabalho de campo. Esta análise enquadra-

se nos objetivos do programa “Aldeias Seguras e Pessoas Seguras”, que define um abrigo com um 

edifício que apresenta fácil acesso dentro da povoação, que seja resistente a ignições e que reúna as 

condições necessárias para funcionar e albergar a população (Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

2018). Posto isto, os critérios de identificação de abrigos foram baseados na existência/localização de 

edifícios dentro das povoações, que tivessem ausência de combustíveis ao redor, existência de vias de 

acesso ao edifício a partir de todos os edifícios pertencentes à povoação e na possibilidade de 

reestruturar o edifício para cumprir as regras de segurança contra incêndios. Na maioria das povoações 

os edifícios que tinham as condições necessárias correspondiam a centro de convívio, igreja, escola ou 

outro edifício público.  

Para a análise do tempo de evacuação, e na ausência de edifícios com os requisitos necessários, foi 

assumido que a população seria reencaminhada para o local de abrigo existente na povoação mais 

próxima. No cálculo da distância-tempo foram aplicadas duas abordagens, baseadas em ferramentas 

SIG (Sistemas de Informação Geográfica): 1) ferramentas incorporadas no software ARCGIS, 

nomeadamente cost path e cost distance, tendo já sido testadas por  Gonçalves (2018); 2) uma ferramenta 

agregada ao ARCMAP desenvolvida pela USGS (United States Geological Survey), o Pedestrian 

Evacuation Analyst Tool (PEAT), antes testada por Oliveira et al. (2020). Em ambas as abordagens são 

utilizadas as estradas alcatroadas, como caminho preferencial de evacuação, ou seja, o que custa menos 

a percorrer e é mais rápido, desde o local de partida (edifícios) até ao local de chegada (local de abrigo). 

Considerando que uma parte substancial da população tem mais de 65 anos, que muitas vezes não têm 

condições para conduzir, foi assumida a velocidade a pé de uma pessoa com mais de 70 anos, que 

percorre a pé em média 3,7 km/h (Roush & Bay, 2014).  

Na primeira abordagem foi calculada a distância-custo (costhpath), sendo que para o “obstáculo” 

do caminho preferencial foi dada uma ponderação de 1 (mais fácil de percorrer) para estradas 

alcatroadas, 5 para caminhos florestais e 10 (mais difícil de percorrer) para áreas sem estradas. As 

estradas alcatroadas foram separadas dos caminhos florestais, assumindo que os caminhos florestais 

não devem servir como via de evacuação numa área densamente florestada. De seguida, foi calculada 

a distância (costdistance) em metros, do caminho que foi dado como preferencial, sendo posteriormente 

a distância convertida em tempo.  

Na ferramenta PEAT, são integradas mais variáveis, como a topografia e o tipo de uso e ocupação 

do solo, sendo depois ponderadas pelo valor de conservação de velocidade (speed-conservaation value-

SCV). O SCV representa a velocidade máxima que pode ser atingida, tendo em conta um determinado 

tipo de superfície, em que os valores variam entre zero (quando não é possível o deslocamento) e 1 

(quando a velocidade de deslocamento da pessoa é igual à taxa base de velocidade) (Jones et al., 2014). 

O uso e ocupação do solo foi classificado em nove categorias: estradas alcatroadas (SCV=1), áreas 

artificializadas (SCV=0,9091), pastagens (SCV=0,6667), vegetação esparsa (SCV=0,6667), agricultura 

(SCV=0,5556), mato (SCV=0,2778), florestas de eucalipto (SCV=0,1389), florestas de pinheiro 

(SCV=0,1389), outras florestas (SCV=0,1389) e corpos de água (SCV=0), tendo sido dadas as estradas 

alcatroadas o máximo valor, uma vez que são o caminho preferencial. Por último, o software tem como 

base o valor de velocidade de deslocação e é estimado o tempo necessário para se chegar ao abrigo mais 

próximo. 

 

3. Resultados e discussão 

Na primeira abordagem, 22 das 36 povoações (61%) não apresentam edifícios que reúnam as 

condições necessárias para serem convertidos em abrigos. Nos casos em que as povoações apresentam 

abrigos, o tempo máximo para se chegar ao abrigo a partir de qualquer edifício da povoação é no 

máximo de 20 minutos. Nas povoações sem local de abrigo, em 19% das povoações a população demora 

menos de 20 minutos, mesmo estando localizado noutra povoação, e em 41% das povoações a 
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população demora mais de 30 minutos. Na segunda abordagem, 18 das 36 povoações (50%) não 

apresentam edifícios com as condições para se tornarem abrigos, em 58% das povoações demoram até 

20 minutos e em 52% das povoações a população leva mais de 20 minutos a chegar a um abrigo, sendo 

que dessas, 11% demora pelo menos 1 hora. Existem algumas diferenças entre as abordagens, explicadas 

pela diferença nas variáveis utilizadas, mas, comparando a percentagem de povoações em que os 

residentes demoram até 20 minutos a chegar a um abrigo (47%) e as que demoram mais de 30 minutos 

(14%), estas acabam por ser muito semelhantes (figura 2). Em ambos os casos, as povoações em que as 

pessoas demoram mais de 30 minutos a chegar ao abrigo, são as que devem ter prioridade de evacuação, 

aquando de um acontecimento de incêndio grave, dado que são as que demoram mais tempo a chegar 

ao abrigo. A primeira abordagem acaba por ter a vantagem de ser mais simplificada para o utilizador, 

não sendo necessário o recurso a várias variáveis. No entanto, adicionar variáveis como o uso e 

ocupação do solo, declive, altitude pode ser importante. Por exemplo, o declive pode condicionar 

seriamente a mobilidade da população residente, fazendo aumentar o tempo de deslocação até ao 

abrigo.  

 

 
Figura 2. Tempo de evacuação e localização de abrigos coincidente em ambas as abordagens 

 

4. Conclusões 

Os métodos utilizados neste trabalho são simples e facilmente replicáveis (desde que ajustados às 

características do território), sendo possível conjugá-los com a exposição e vulnerabilidade das 

povoações, com o objetivo de contribuir para uma melhor definição de medidas de mitigação e 

prevenção a incêndios. Adicionalmente, torna-se importante o conhecimento do tempo percorrido com 
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outros meios de locomoção (bicicleta, carro), bem como o conhecimento de potenciais locais de abrigo 

nas freguesias limítrofes de Alvares, uma vez que poderão existir abrigos localizados a menores 

distâncias fora da freguesia, e com melhores condições. A incorporação da capacidade de resposta 

dentro da análise de risco, ou até mesmo como um fator de vulnerabilidade, permite a hierarquização 

das povoações para casos de emergência e necessidade de evacuação e pode contribuir para uma melhor 

articulação entre as medidas a implementar e a tomada de decisão das diversas entidades que intervêm 

na gestão de incêndios. 
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Resumo: A difusão do novo coronavírus tem importantes associações com a mobilidade da população. 

Recorrendo a modelos de regressão linear múltipla, com informação epidemiológica da Direção-Geral 

da Saúde (DGS) e dados de mobilidade disponibilizados pela Google, captura-se a relação causal 

existente entre alterações na mobilidade e a tendência de incidência de COVID-19 para várias escalas 

em Portugal, demonstrando-se que maior mobilidade está associada a maior número de novos casos. 

Com base nesta premissa e recorrendo aos padrões de mobilidade da população é possível desenvolver 

um modelo de previsão do número de infeções futuras, com pelo menos 14 dias de antecedência. 

Palavras-chave: Mobilidade; COVID-19; Modelo de propagação; Modelo preditivo 

Abstract: The diffusion of the new coronavirus has important associations with population mobility. 

Using multiple linear regression models, with epidemiological information and mobility data from 

Google, a causal relationship between changes in mobility and the trend of COVID 19 incidence for 

several scales in Portugal has been identified, showing that greater mobility is associated with a higher 

number of new cases. Based on this premise and using information on mobility patterns of the 

population, it is possible to develop a model to predict the number of future infections, at least 14 days 

in advance. 

Keywords: Mobility; COVID-19; Propagation model; Predictive Model  

 

1. Introdução 

A presente comunicação enquadra-se no projeto COMPRI_MOv - COnhecer Mais PaRa Intervir 

melhor no contexto da MObilidade (FCT-ID:613765655, Rede:IGOT-UL Coord.: FFUL; ENSP-UNL; 

ACES-Lx-Central; FM-UL; ALTICE-PT; AML; AMP; ACSS, http://www.comprime-compri-

mov.com/index.html), projeto que teve como objetivo esboçar um modelo de simulação de propagação 

do vírus SARS-CoV-2 com base na mobilidade, tendo em conta a intensidade, motivações e padrão 

geográfico dos fluxos. 

O processo pandémico, resultante da propagação do vírus SARS-CoV-2, colocou em evidência a 

necessidade de obtenção de informação relevante para a compreensão das tendências, processos e 

padrões de difusão no território por forma a apoiar a decisão em matéria de saúde pública com vista ao 

controlo da COVID-19. O lançamento do segundo período do “RESEARCH 4 COVID 19”, centrado na 

previsão da evolução futura da pandemia e do seu impacto nos serviços de saúde e na sociedade, bem 

https://cgeop.pt/
mailto:nunocosta@campus.ul.pt
mailto:nmileu@campus.ul.pt
mailto:eduarda.costa@campus.ul.pt
mailto:andrejoelalves@campus.ul.pt
mailto:nunocosta@campus.ul.pt
http://www.comprime-compri-mov.com/index.html
http://www.comprime-compri-mov.com/index.html


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
169 

 

como na otimização da resposta adequada à pandemia a diversos níveis, levou a que fosse proposto o 

projeto COMPRI_MOv, “COnhecer Mais PaRa Intervir melhor no contexto da MObilidade” (ID: 

613765655), na sequência do trabalho desenvolvido no projeto COnhecer Mais PaRa Intervir MElhor 

COMPRIME (ID: 596685735), aprovado no primeiro período do “RESEARCH 4 COVID 19”. 

A importância da mobilidade enquanto fator determinante da difusão de doenças transmissíveis é 

inegável, já que os movimentos da população são indispensáveis para ocorrer contacto social. Num 

mundo cada vez mais globalizado, a mobilidade é responsável por reduzir as diferenças 

epidemiológicas entre regiões no mundo (Gushulak & MacPherson, 2000), razão pela qual as restrições 

às deslocações são das primeiras medidas de contenção adotadas em contexto de surtos epidémicos 

para reduzir a transmissão e disseminação dos agentes patogénicos (Kraemer et al., 2020; Mateus et al., 

2014). 

A relevância de considerar a mobilidade em estudos epidemiológicos é comprovada pela boa 

performance de modelos de estimação da transmissão com base nos quantitativos dos movimentos da 

população, nomeadamente com informação “em tempo real”, por exemplo a partir da “geolocalização” 

de telemóveis, o que permite aferir não só a tendência como os seus padrões no território (Barlacchi et 

al., 2017; Engebretsen et al., 2020). Assim, os fluxos de mobilidade da população são “epidemiologically 

informative” (Jia et al., 2020). 

No caso da COVID-19 vários estudos demonstram a indissociabilidade entre os padrões de 

mobilidade e a propagação territorial da doença (Hamidi et al., 2020; Jia et al., 2020; Severo et al., 2021; 

Zhang et al., 2021). O aumento da mobilidade apresenta uma relação forte com a variação positiva da 

incidência (Badr et al., 2020; Cartenì et al., 2020) e a redução da mesma aquando da queda dos 

movimentos populacionais, devido a medidas de restrição às deslocações, comprova a importância da 

mobilidade (Kraemer et al., 2020). Além disso, o volume de mobilidade influencia a magnitude 

epidémica, com a não adesão da população ao recolhimento domiciliário a ser um fator para uma 

evolução descontrolada da pandemia (Yilmazkuday, 2020). 

Alguns autores têm suportado a análise da relação entre a incidência de COVID-19 e a mobilidade 

com um desfasamento temporal entre as séries de dados. Ou seja, a mobilidade registada hoje apenas 

terá influência no número de casos futuros. Neste contexto, o lag temporal comummente adotado, de 

forma a albergar o período de incubação da doença e o tempo necessário para a testagem, reporte e 

comunicação oficial dos casos, é entre 7 e 28 dias (Badr et al., 2020; Cartenì et al., 2020; Sulyok & Walker, 

2020; Yilmazkuday, 2021). 

Nesta sequência, a mobilidade constitui um bom preditor do número de casos de COVID-19, com 

vários autores a desenvolver metodologias de previsão do número de casos a partir da mobilidade da 

população. Alguns estudos têm sustentado as suas análises nos relatórios “COVID-19 Community 

Mobility Reports” da Google (Sulyok & Walker, 2020; Wang & Yamamoto, 2020; Yilmazkuday, 2021), o 

que é indicativo da qualidade da informação da Google enquanto representativa dos movimentos da 

população. Outros autores utilizam informação relativa à utilização de transportes públicos e de tráfego 

rodoviário (Cartenì et al., 2020), de redes sociais como o Facebook (Ilin et al., 2021) e a partir da 

geolocalização de telemóveis (Guan et al., 2021). 

 

2. Métodos 

A metodologia desenvolvida tem por base a aplicação de regressões lineares múltiplas entre a 

incidência de COVID-19 e os dados de mobilidade da Google (Google, 2020), com um desfasamento 

temporal de 14 dias. Este valor foi selecionado com base em valores de referência sugeridos na literatura 

e em vários testes realizados, que permitiram concluir esta janela temporal como a mais adequada à 

realidade portuguesa. 

Os procedimentos foram desenvolvidos em linguagem de programação Python para permitir maior 

celebridade na execução, já que é importante que o desfasamento temporal definido se ajuste 

sequencialmente com o avançar dos dias (Figura 1). Assim, utilizando os valores de mobilidade para 

blocos de 14 dias, é possível estimar o número de novos casos com duas semanas de antecedência. 
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Figura 1 – Concetualização das datas pelo modelo 

 

Para garantir a execução da metodologia, desde a importação da informação, à manipulação de 

tabelas, à análise de regressão até aos valores estimados de output, foram utilizados os seguintes 

módulos em Python: pandas (https://pandas.pydata.org/), scikit-learn (https://scikit-learn.org/stable/), 

statsmodels (https://www.statsmodels.org/stable/index.html) e numpy (https://numpy.org/). 

 

Variável dependente 

A variável dependente é o número de novos casos confirmados diariamente. Esta informação 

epidemiológica foi recolhida dos relatórios diários da Direção-Geral da Saúde (DGS, 2020). O modo de 

disponibilização desta informação constitui uma limitação ao seu uso, já que tem de ser recolhida 

manualmente a partir dos relatórios, suscetível a erros de introdução, e requer a edição manual da 

informação previamente a qualquer tipo de processo de análise e modelação. A disponibilização da 

informação pela DGS não constitui o melhor exemplo de uma política de comunicação e de partilha de 

dados elementares, quando comparada com outras autoridades de saúde na Europa. Exemplo de 

excelência é o repositório de dados da Proteção Civil Italiana (https://github.com/pcm-dpc/COVID-19) 

que disponibiliza vários indicadores epidemiológicos em formatos de dados manipuláveis e prontos a 

analisar, assim como integráveis em sistemas de informação geográfica (CSV/Excel/JSON). Além disso, 

devido a alterações no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), a informação dos 

casos de COVID-19 relativa aos municípios deixou de ser fornecida diariamente, e mais tarde 

semanalmente, como o número acumulado de casos confirmados e foi substituída pela incidência 

cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes. O novo formato de disponibilização ocorre semanalmente, 

contudo as séries de 14 dias originam sobreposições de informação que não podem ser eliminadas e 

obrigam a cálculos adicionais para obter apenas o número aproximado de novos casos diários. Outras 

limitações relativamente à qualidade, resolução espacial, inconsistências e sincronização dos dados da 

DGS são discutidas em Marques da Costa et al. (2021). 

 

Variáveis independentes 

As seis variáveis independentes provêm do repositório da Google com dados de mobilidade 

(https://www.google.com/covid19/mobility/). Esta informação, disponível para diferentes escalas 

(nacional, regional, municipal) de diferentes países representa a percentagem de variação na 

mobilidade, baseada na mediana das primeiras 5 semanas de 2020 (3 de janeiro a 6 de fevereiro), 

consideradas como referência dos valores de mobilidade pré-pandémica. Esta informação é recolhida 

pela Google a partir de utilizadores que permitem o histórico de localização em aplicações de tecnologia 

Google, sendo, posteriormente, a informação agregada e anonimizada. 

A percentagem de variação é determinada pelas visitas e período de estadia em diferentes tipos de 

atividades como retail & recreation, grocery & pharmacy, parks, transit stations, workplaces e residential. Estas 

6 categorias foram utilizadas como variáveis independentes no modelo, avaliando-se de que forma a 

sua variação explica a variabilidade da incidência. 

No entanto, a informação para alguns distritos e municípios apresenta lacunas, com ausência de 

valores para uma ou mais categorias de locais em algumas datas. Assim, sempre que possível estas 

ausências foram recalculadas garantindo a continuidade da série. Nos casos em que as falhas eram mais 

generalizadas o processo de modelação não pôde ser aplicado, pois não existe forma minimamente 
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fiável de as reconstruir. 

 

3. Resultados e discussão 

A associação entre as variáveis de mobilidade e a ocorrência de novos casos de COVID-19 é 

comprovada pela forte relação entre os dados reais e os estimados, de acordo com os valores de alteração 

de mobilidade dos 14 dias anteriores (Figura 2a). Em momentos de maior mobilidade da população, ou 

seja, menor permanência na residência, verifica-se o aumento do número de casos de COVID-19. A 

estimação do número de novos casos a partir da mobilidade acompanha a tendência de facto registada. 

A validação com base nos coeficientes de determinação reforçam o ajustamento do modelo à realidade 

e a importância que este tipo de informação em “tempo real” tem para a estimação do processo 

pandémico. Os resultados estão em linha com a literatura já referida anteriormente e a adequabilidade 

dos modelos ao contexto português validam não só a importância que a recolha e disponibilização de 

informação acerca das deslocações da população pode ter, mas também são uma validação da qualidade 

da mesma. 

 

 
 

 
 

Figura 2. Resultados do modelo: (a) Estimação e validação; (b) Projeção. 

 

Os resultados variam de acordo com o grau de agregação dos dados e a dimensão das unidades 

territoriais, com melhores ajustamentos para o município do Porto (Figura 2a). 

Relativamente ao método de predição para os 14 dias seguintes (Figura 2b), os modelos revelam 

maior dificuldade a ajustarem-se à realidade, todavia os resultados são significativos e acompanham a 

tendência de evolução, excetuando-se momentos onde a incidência atingiu valores mais extremos, 

permitindo um grau de conhecimento suficiente sobre a evolução futura da pandemia essencial para a 

sua gestão no que concerne ao desenho e execução de medidas de saúde pública. 

Importa referir que os procedimentos executados se referem a uma situação onde a cobertura 

vacinal era ainda reduzida em Portugal. A posterior aplicação da mesma metodologia num contexto de 

vacinação completa em grande parte da população poderá ser indicativo da eficácia do processo vacinal 
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se o ajustamento dos modelos for menor, ou seja, se existir sobrestimação do número de novos casos. 

Esta comparação parte também do princípio de que o período de 14 dias se mantém adequado à 

realidade perante possíveis alterações na gestão e disponibilização da informação por parte da DGS. 

 

4. Conclusões 

O forte ajustamento entre os dados de mobilidade e os epidemiológicos, com um desfasamento de 

14 dias, permitem aferir a boa performance da metodologia apresentada enquanto modelo de previsão 

da propagação da COVID-19 com base na mobilidade da população. A forte relação verificada evidencia 

que o aumento da mobilidade da população contribuiu para o crescimento da variação do número de 

novos casos. 

Assim, não só é novamente comprovada a importância da mobilidade enquanto fator determinante 

para a transmissão de doenças infeciosas, especificamente para o caso da transmissão do SARS-CoV-2, 

como a informação acerca do grau e local de deslocação da população tem uma grande importância 

para o apoio à decisão em contextos epidémicos. A incorporação de metodologias semelhantes com 

capacidade preditiva nos sistemas de vigilância epidemiológica é crucial para o controlo da pandemia 

e fenómenos epidémicos futuros. 

Por fim, a qualidade e granularidade da informação, tanto epidemiológica como de mobilidade, 

são propriedades fundamentais para a execução generalizada da metodologia e, no futuro, a qualidade 

da mesma, em termos de resolução espacial, modo de divulgação e periodicidade, deve constituir uma 

preocupação para que se consigam alcançar melhores resultados e evidências para o estudo de 

fenómenos epidémicos. 
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Resumo: A gestão eficiente dos recursos hídricos é um dos principais desafios que a sociedade atual 

enfrenta. É essencial dotar as entidades gestoras com ferramentas de apoio à tomada de decisão, de 

forma a reduzirem a perda de água no momento do seu transporte para abastecimento das populações. 

A partir das características geográficas da rede de distribuição de água no município de Vila Nova de 

Gaia e dos registos de fugas de água ocorridas entre os anos de 2017 e 2019, este estudo desenvolve um 

modelo da suscetibilidade à ocorrência de fugas baseado em algoritmos machine learning e ferramentas 

SIG. O algoritmo utilizado foi o random forest regressor, e permitiu delimitar áreas mais suscetíveis à 

ocorrência de fugas na área de estudo.  

Palavras-chave: Distribuição de água; fugas de água; random forest regressor; modelo preditivo 

Abstract: An efficient management of water resources is one of the main society’s challenges. Therefore, 

it is essential that entities arm themselves with tools that support decision-making in order to reduce 

water losses on the transportation moment to supply populations. This study proposes to analyse Vila 

Nova de Gaia’s water distribution network, on a geographic point of view, and the occurred leaks in 

the years of 2017 and 2019. From the collected data and analysis, it was developed a model with machine 

learning algorithms and GIS tools to predict future leaks. The used algorithm was random forest 

regressor and it allowed to bound the most susceptible areas for the occurrence of water leaks in this 

municipality.  

Keywords: Water distribution, water leaks, random forest regressor, predictive model 

 

1. Introdução 

A água é um recurso vital da Terra, no entanto, é um dos recursos mais ineficazmente gerido. 

Atualmente, o mundo enfrenta uma crise na gestão dos recursos hídricos que se prevê intensificar-se 

(Rogers, 2014). Portugal não é exceção a esta tendência. A Entidade Reguladora de Águas e Resíduos 

(ERSAR), estima que em 2018 ocorreu uma perda de 172 milhões de m³ de água potável, o que se traduz, 

sensivelmente, numa perda económica de 85.5M€. Considerando que cada residente em Portugal 

consome em média 192 litros por dia, significa que esta perda seria suficiente para abastecer ¼ da 

população. Cerca de 79 municípios portugueses tiveram perdas de águas superiores a 50%, ou seja, 

perderam mais água do que aquela que serviram à população (ERSAR, 2019). As perdas de água podem 

ser categorizadas em função do momento da sua ocorrência (Liemberger & Farley, 2004). Estas podem 

ser perdas no momento de tratamento de água, perdas através de uso não autorizado, perdas devido a 

erros de medição e perdas devido a fugas. As perdas devido a fugas podem ainda ser divididas em 

subcategorias, como fugas e extravasamentos nos reservatórios, fugas nos ramais de ligação e fugas nas 

condutas de distribuição. Este estudo foca-se no último caso.  
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O investimento na manutenção da infraestrutura de abastecimento é uma constante, mas 

paralelamente, tenta-se desenvolver novos métodos capazes de reduzir, direta ou indiretamente, fugas 

na rede. Este estudo foca-se no município de Vila Nova de Gaia, pertencente à Área Metropolitana do 

Porto, que segundo os censos 2011 contava com 303430 habitantes (4º mais populoso do país), sendo, 

no entanto, apenas o 11º relativamente à densidade população (1799 hab/km2). Assim, a dispersão do 

povoamento traduz-se numa rede de distribuição de água bastante extensa e ramificada. Tendo isto em 

conta, e o ciclo de vida de toda a infraestrutura de abastecimento de água é natural e previsível a 

ocorrência de fugas de água.  

Os métodos frequentemente utilizados na identificação de fugas de água da rede são acústicos. No 

entanto, nem sempre é fácil e economicamente viável recorrer a eles, por isso, é importante identificar 

as áreas mais suscetíveis à ocorrência de fugas para reduzir a área de procura do incidente, 

principalmente, quando se lida com uma área extensa, sendo mais eficiente a manutenção e a procura 

de eventuais fugas. Neste estudo, através de vários parâmetros geográficos, das características da 

própria rede, e de um registo temporal de ocorrências, pretende-se compreender os padrões de 

ocorrência de fugas e prever os locais onde possam ocorrer, mediante a obtenção de áreas mais 

suscetíveis à ocorrência de fugas de água na rede de abastecimento de água de Vila Nova de Gaia. 

  

2. Métodos 

O registo temporal de ocorrências que serviu para o desenvolvimento do modelo preditivo, são as 

fugas ocorridas nos anos de 2017, 2018 e 2019. Os dados reportam-se às ordens de serviço, que se 

encontravam em tabela, o que implicou a sua geocodificação, e a associação das fugas à conduta de 

distribuição. Com este passo foi possível identificar as condutas onde ocorreram fugas no período de 

estudo e aquelas em que não ocorreram. O passo seguinte foi perceber quais as variáveis geográficas 

que podem afetar negativamente a rede de distribuição de água. Jenkins et al. (2014) desenvolveram 

um estudo sobre os parâmetros de vulnerabilidade utilizados nas principais publicações científicas em 

que elaboram modelos para prever fugas de água com dados geográficos, entre outros. Foi com base 

nestas publicações que se identificaram os parâmetros a usar e se procedeu à sua recolha, em função da 

sua existência e acesso. A partir destes dados, foi desenvolvido uma base de dados geográfica, que 

permitiu ter uma análise descritiva de cada fuga ocorrida, com base nos vários parâmetros de 

suscetibilidade.  

O algoritmo utilizado para desenvolver o modelo preditivo foi o random forest regressor (RFR). Este 

tipo de metodologia permite gerar informação que não é conhecida a partir de dados conhecidos. O 

RFR é um método ensemble e segue a tática de “dividir e conquistar”, sendo uma estratégia comum em 

modelos machine learning (Polikar, 2006). Ou seja, neste caso, através dos vários parâmetros de 

suscetibilidade, o modelo irá separar cada conduta através das suas características geográficas e no final 

atribuir um valor de suscetibilidade à ocorrência de fugas. Uma das vantagens na utilização de métodos 

ensemble é a possibilidade de utilizar várias “árvores” de decisão. Isto faz particularmente sentido 

quando os dados não são todos iguais. Voltando a tomar como exemplo o caso estudo, a geografia da 

área urbana de Vila Nova de Gaia é completamente diferente das áreas rurais, não fazendo sentido 

utilizar um único classificador para todo o município.  

O desenvolvimento do modelo, pressupõe o tratamento inicial dos dados de entrada. Este 

tratamento foi realizado em SIG, com recurso ao software ArcGIS Pro. A modelação foi realizada em 

linguagem python, e com recurso à biblioteca scikit-learn. Para este processo, foi necessário delimitar 

áreas de treino e utilizar os dados nessas áreas para treinar e avaliar o modelo. Este tipo de metodologia 

pressupõe a repetição do processo continuamente, ajustando os vários parâmetros até que os resultados 

sejam satisfatórios. A partir do momento que a capacidade preditiva do modelo corresponde ao valor 

desejado, os resultados foram mapeados novamente em ambiente SIG, identificando e delimitando as 

áreas mais suscetíveis à ocorrência de fugas (Figura 1). 
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Figura 1. Parâmetros de suscetibilidade utilizados e processo de modelação. 

 

3. Resultados e discussão 

A partir da geocodificação das fugas registadas é desde logo possível identificar focos de ocorrência 

(Figura 2a). Assim, verifica-se uma grande concentração na área norte do município, nas freguesias mais 

urbanas. Identificam-se ainda outras concentrações, ainda que menos intensas, no sul do município. 

Esta análise preliminar é importante, uma vez que fornece um ponto de partida de comparação com os 

resultados produzidos pelo modelo. Durante o desenvolvimento de um modelo RFR, é possível calcular 

a significância de cada variável no modelo desenvolvido. A Figura 2b, representa isso mesmo no modelo 

final. No município, o algoritmo determinou que a distância à ferrovia é o parâmetro geográfico com 

maior peso para ocorrência de fugas. Aparentemente, as vibrações no solo provocadas por este tipo de 

transporte poderá provocar desgaste na infraestrutura e eventualmente desencadear fugas de água 

(Xiaozhen, 2019). Algo curioso, foi verificar a importância do pH no solo, que apesar do intervalo de 

variação na área de estudo ser bastante reduzido, o modelo considerou essa variação relevante. Este 

parâmetro tem a sua importância, uma vez que quando se trata de solos ácidos, estes aceleram o 

processo de corrosão na infraestrutura, tornando-se ainda mais impactantes quando a rede é constituída 

por materiais ferrosos. O valor mediano do pH do solo em Vila Nova de Gaia é de 4,8 (segundo os dados 

disponibilizados pelo ESDAC). A análise permitiu ainda identificar quais os parâmetros com pouca 

significância, como é o caso da litologia ou o uso do solo. Este tipo de análise é importante para 

identificar os parâmetros que eventualmente causam “ruído” no modelo, podendo diminuir a sua 

eficácia e robustez. A informação sobre a extensão da conduta, é o que assume maior significância no 

modelo.  

 

 

Figura 2. Análise preliminar das fugas de água na rede de distribuição de VN de Gaia: a) distribuição das fugas observadas; 
b) significância atribuída pelo modelo a cada parâmetro de vulnerabilidade. 

a 
b 
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Os resultados obtidos (Figura 3) atestam a utilidade das ferramentas SIG, permitindo a delimitação 

de áreas de interesse. Começando pela figura 3b, que apresenta os resultados diretos atribuídos pelo 

modelo, tendo em conta o universo de condutas, este tipo de cartografia torna-se de difícil leitura. Por 

isso, desenvolveu-se uma grelha onde estão associadas e contabilizadas as condutas com elevada 

suscetibilidade prevista (≥0.7). O tipo de cartografia da figura 3a permite à entidade gestora identificar 

as áreas que, segundo o modelo, exigem uma maior atenção. Deste modo, é possível identificar três 

focos principais de suscetibilidade no município, sendo eles: a área urbana a norte do município 

(freguesias de Mafamude, Santa Marinha e Oliveira do Douro), uma área mais a sul e litoral (freguesia 

de S. Félix da Marinha) e, segundo o modelo, a área mais crítica, abrange o setor este do município 

(União das Freguesias de Sandim, Oliva, Lever e Crestuma). Os dois principais focos acabam por ser 

bastante semelhantes à análise da distribuição de avarias observadas, no entanto, isto não acontece no 

terceiro foco, na área este do município. Este tipo de análise produzida pelo modelo acrescenta valor 

aos dados já existentes, identificado assim um setor que, possivelmente, é altamente suscetível a fugas 

e não tinha sido previamente identificado.  

 
Figura 3. Suscetibilidade de ocorrência de fugas: a) agregação de condutas com elevado valor de suscetibilidade prevista; b) 

suscetibilidade de cada conduta prevista pela aplicação do modelo. 
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4. Conclusões 

O algoritmo random forest regressor permitiu antever a suscetibilidade da infraestrutura de 

abastecimento de água, o que acaba por ser bastante útil de um ponto vista de manutenção preventiva 

de infraestrutura. Com o modelo produzido foi possível identificar e delimitar três áreas principais com 

elevada suscetibilidade, estando elas localizadas na área norte do município, nas freguesias de 

Crestuma e Lever e a área entre a freguesia de Serzedo e o litoral-sul do município.  

O desenvolvimento desta investigação permitiu entender algumas lacunas de informação 

importante, como a ausência de dados sobre idade da infraestrutura e a pressão em cada tubagem. No 

entanto, este tipo de metodologia, mesmo com ausência de alguns dados, permite a criação de modelos 

dinâmicos, prontos a serem melhorados a qualquer momento com o acréscimo de novos dados, com 

aplicação a outras áreas de estudo. Avaliando a suscetibilidade, com recurso à idade, e tendo em conta 

o tempo estimado de vida de cada infraestrutura, e como esta se comporta face aos parâmetros de 

suscetibilidade, seria possível prever com alguma certeza a ocorrência de fugas. Com este tipo de 

melhorias, o modelo ampliaria o poder de decisão uma vez que possibilita uma perspetiva temporal e 

facilita o agendamento de manutenções de rotina para evitar fugas e consequentemente, reduzir as 

perdas de água. O desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada de decisão, são cruciais para o 

bom funcionamento das infraestruturas, bem como a redução de custos e perdas de água. A análise 

efetuada e o modelo desenvolvido ajuda a perceber a importância dos parâmetros de suscetibilidade, 

mas também a identificar e delimitar áreas prioritárias de potencial ocorrência de fugas e de 

investimento na manutenção.  

Este estudo fornece uma visão geográfica a uma área que é tradicionalmente gerida pela 

Engenharia, nomeadamente, a componente Civil. A Geografia e os SIG podem ser uma ferramenta 

importante para assistir as entidades gestoras de abastecimento de água, e a sociedade em geral, a 

enfrentar a crise hídrica, evitar escassez de água e contribuir para comunidades mais sustentáveis. Este 

estudo acaba por servir de protótipo daquilo que a Geografia consegue oferecer. Integrando este tipo 

de ferramentas com dados em tempo-real (de telemetria, por exemplo), conseguirá produzir resultados 

ainda melhores e permitir às entidades gestoras agir mais rapidamente e preventivamente. A gestão 

preventiva é mais eficiente que a gestão reativa. 
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Resumo: As redes de faixas e mosaicos de gestão de combustível desempenham um papel fundamental 

na prevenção de incêndios. A sua gestão, porém, pode ser morosa e dispendiosa. Com o intuito de 

automatizar o processo de monitorização, recorreu-se ao NDVI para estabelecer um valor limiar a fim 

de distinguir níveis de densidade da vegetação para cada tipo de ocupação do solo, possibilitando 

classificar os pixéis conforme o seu nível de intervenção. Os resultados, aplicados aos municípios da 

Sertã, Figueiró dos Vinhos e Ferreira do Zêzere, demonstraram uma reduzida proporção de faixas 

geridas, variando entre 19.49% e 36.17%.  

Palavras-chave: Incêndios Rurais, Faixas de Gestão de Combustível, NDVI, Modelação espacial.  

Abstract: Fuel breaks play a key role in fire prevention. However, their management can be costly and 

time-consuming. With the purpose of automating fuel break monitoring, a threshold value of the NDVI 

was tested to distinguish different levels of vegetation density for each type of land cover, making it 

possible to classify each pixel according to its level of intervention. The results, applied to the three 

municipalities of Sertã, Figueiró dos Vinhos and Ferreira do Zêzere, revealed a reduced proportion of 

fuel break network management, varying between 19.49% and 36.17%.  

Keywords: Wildfires; Fuel Breaks; NDVI; Spatial Modelling. 

 

1. Introdução 

Portugal tem sido um dos países a nível europeu mais assolados por incêndios florestais, 

traduzindo enormes perdas para a população, a economia, a sociedade e o ambiente (Pereira-Pires et 

al., 2020; Oliveira et al., 2020). As Redes de Faixas e Mosaicos de Gestão de Combustível (RFMGC) são 

uma das principais medidas de prevenção, sendo fundamentais na reestruturação dos espaços florestais 

(Oliveira et al., 2016). A sua implementação passa pela criação de descontinuidades no território ao nível 

da vegetação, de forma a diminuir a intensidade potencial do fogo e a sua taxa de propagação, 

permitindo assim um ataque mais eficaz pelos meios de combate (Oliveira et al., 2016). Como tal, para 

que as RFMGC cumpram os seus objetivos, é fundamental uma gestão eficaz da vegetação (Oliveira et 

al., 2016). Neste sentido, as tecnologias de informação geográfica, nomeadamente o processamento de 

imagens derivadas de deteção remota, poderão desempenhar um papel preponderante no auxílio a este 

processo de monitorização.  

Neste trabalho foi avaliado o potencial da utilização de imagens de satélite de acesso aberto para 
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monitorizar a implementação e estado das faixas, no que concerne à gestão da vegetação existente, 

através da aplicação de um índice de vegetação (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index), a três 

concelhos do Centro de Portugal, nomeadamente Sertã (448 km²), Figueiró dos Vinhos (173.43km²) e 

Ferreira do Zêzere (190.38km²). De forma complementar foi também realizada uma análise às 

características das áreas ardidas, com o intuito de perceber qual a influência exercida pelas RFMGC na 

distribuição de incêndios.  

 

2. Métodos 

Dados 

Numa primeira fase foram criados polígonos de amostragem de áreas geridas/não geridas, 

utilizando como cartografia de base a informação vetorial das RFMGC previstas para cada concelho, 

disponível na base de dados de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios (PDMFCI), do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Foi também utilizada a cartografia de uso 

e ocupação do Solo (COS2018) e ortofotomapas (2018; resolução 25 cm), ambos obtidos através da 

Direção-Geral do Território (DGT). Para o cálculo do NDVI, foram adquiridas imagens Sentinel-2 

(resolução espacial 10m) através do site da Agência Espacial Europeia, para serem posteriormente 

processadas em ambiente SIG (QGIS 3.16). Por sua vez, a caracterização das áreas ardidas foi realizada 

com base nos temas anuais de área ardida para o período temporal de 1990 a 2018 (ICNF), assim como 

nos temas de uso e ocupação do Solo para os anos de 1995, 2007, 2010, 2015 e 2018 (DGT). 

 

Monitorização das RMFGC 

Para determinar o nível de gestão da vegetação dentro das RFMGC, utilizou-se o concelho da Sertã 

como área de teste para a formulação de uma metodologia replicável aos concelhos em estudo. 

Procedeu-se ao levantamento detalhado da densidade e tipo de vegetação existente nas categorias de 

ocupação do solo mais suscetíveis de arder (florestas e matos) a partir de ortofotomapas, delimitando-

se assim áreas-amostra geridas e não geridas, distinguíveis através da densidade da vegetação.  

Posteriormente calculou-se o NDVI para as áreas de amostra geridas e não geridas. Estes valores 

variam entre -1 e 1, sendo menor a densidade de vegetação quanto mais baixo o valor do índice, e vice-

versa. Partiu-se do pressuposto que os valores de NDVI obtidos por cada classe de ocupação do solo, 

gerida e não gerida, são correlativos de níveis de densidade de vegetação distintos, e, portanto, do 

estado de intervenção e gestão das faixas. Assim, estabeleceram-se diversos limiares de NDVI, 

consoante o tipo de uso e ocupação do solo, para distinguir as áreas geridas das não geridas. Estes 

valores serviram para a classificação dos pixéis das áreas-amostra, permitindo classificar como geridos 

os pixéis com valor de NDVI abaixo do limiar, e não geridos os pixéis com valor superior.  

Foram depois calculadas as áreas e respetiva percentagem dos polígonos de amostragem, tanto das 

áreas geridas, como das não geridas, para cada tipo de ocupação do solo (alguns destes foram 

agregados, devido à sua falta de expressão no território). O cálculo destes dois parâmetros serviu como 

termo de comparação, permitindo avaliar a adequação dos diversos valores limiares testados, quando 

aplicados ao NDVI para essas mesmas áreas de amostra.  

Finalmente, os temas de áreas geridas e não geridas definidos mediante os diferentes limiares de 

NDVI foram validados por comparação com o tema das áreas geridas e não geridas obtido por foto-

interpretação, sendo quantificadas as taxas de concordância relativas a cada limiar e cada classe de 

ocupação do solo. Os limiares com as melhores taxas de concordância (Tabela 1) foram depois usados 

para definir as áreas geridas e não geridas para a totalidade das RFMGC nos três municípios em estudo. 
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Tabela 1. Valores Limiares de NDVI com a melhor taxa de concordância para cada classe de Uso do Solo. 

Classe de Ocupação do Solo Valor Limiar de NDVI Taxa de Concordância 

Florestas de Pinheiro Bravo 0.5 93% 

Florestas de Sobreiro 0.5 95% 

Florestas de Eucalipto 0.4 87% 

Florestas de Espécies Invasoras 0.4 96% 

Matos 0.4 95% 

Florestas de Castanheiros e 

Outras Folhosas 
0.5 91% 

Florestas de Pinheiro Manso e 

Outras Resinosas 
0.4 99% 

 

Caracterização das áreas ardidas 

Com o intuito de perceber a influência das RFMGC nas áreas ardidas, foram selecionados, para 

estas últimas, diversos parâmetros de caracterização, calculados para o período de 1990-2019. Para cada 

ano, estes incluíram a área ardida total, o nº de incêndios e as suas respetivas áreas e perímetros, bem 

como as áreas ardidas em cada classe de ocupação do solo. Os incêndios em cada ano foram também 

caracterizados quanto à sinuosidade e ao grau de fragmentação. Por sua vez, o likelihood ratio (Oliveira 

et al., 2020) foi usado para quantificar a propensão para arder de cada classe de ocupação do solo. 

 

3. Resultados e Discussão 

Monitorização das RMFGC 

A metodologia adotada ao basear-se em dados obtidos mediante deteção remota permite facilitar 

o processo de monitorização das RFMGC, evidenciando as áreas que necessitam de intervenção (Figura 

1). O seu desempenho foi avaliado através do cálculo da média das taxas de concordância das amostras, 

para cada tipo de ocupação do solo, obtendo um valor médio de acerto de 94%.  

Os melhores desempenhos registados verificaram-se nas classes de uso do solo das “Florestas de 

Pinheiro Manso e Outras Resinosas”, com uma taxa de concordância de 99%, e nas “Florestas de 

Espécies Invasoras”, com 96%. Acima de 90%, constataram-se também as classes das “Florestas de 

Sobreiro”, dos “Matos” (ambas com 95%), das “Florestas de Pinheiro Bravo” (93%) e das “Florestas de 

Castanheiros e Outras Folhosas” (91%). O pior resultado foi registado na classe das “Florestas de 

Eucalipto”, com um valor de 87%. 

Segundo os resultados obtidos (Figura 1), fica demonstrado que, face às propostas apresentadas 

nos PMDFCI para a implementação das RFMGC em cada município, cerca de 72.36% da área 

correspondente às categorias de uso e ocupação do solo mais suscetíveis a arder não se encontra 

concretizada (63.83% na Sertã, 72.76% em Figueiró dos Vinhos e 80.51% em Ferreira do Zêzere) e que 

grande parte daquela que se encontra identificada como gerida, verifica uma forte relação com o padrão 

espacial das áreas ardidas mais recentes (zonas que arderam ou que estiveram bastante próximas do 

contacto com o fogo). 

 

Caracterização das áreas ardidas 

Desde 1990 a 2019 é visível a mudança nos padrões dos incêndios à escala de cada município. No 

geral verifica-se uma tendência de diminuição da área ardida nos 3 concelhos, principalmente a partir 

de 2007, embora de forma heterogénea. Contudo, esta evolução é bastante marcada nos anos mais 

recentes, com o acentuado aumento da área ardida para valores recordes no ano atípico de 2017. Houve 
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igualmente um decréscimo no número de incêndios, em Ferreira do Zêzere, principalmente a partir de 

2009, e em Figueiró dos Vinhos a partir de 2007, com destaque para um aumento acentuado entre 2012 

e 2013. Por outro lado, no concelho da Sertã a tendência verificada foi a oposta, com a subida a registar-

se a partir de 2012. No entanto, este aumento é acompanhado por uma maior fragmentação das áreas 

ardidas a partir de 2009 (com exceção de 2017 e 2019). Este resultado sugere fortemente uma influência 

derivada das descontinuidades da paisagem, que, atuaram como barreira à propagação do fogo (Tedim 

et al., 2018). Nos restantes concelhos a fragmentação assume uma variação distinta, com Ferreira do 

Zêzere a registar uma tendência também ela positiva, a partir de 2006, embora mais discreta face ao 

concelho anterior, enquanto no caso de Figueiró dos Vinhos esta vem assumindo a tendência inversa, 

com um decréscimo a partir de 2004. A sinuosidade, por sua vez, apresenta uma tendência decrescente 

nos três concelhos a partir de 2006, sofrendo um aumento abrupto em 2017, e novamente em 2019 na 

Sertã. Esta tendência decrescente aponta para a menor complexidade das formas das áreas ardidas, 

conferidas pelos meios de supressão de incêndios junto das frentes do fogo (Rollins et al., 2001). 

Esta evolução começa a partir do início do período de 2006-2011 (anos de transição entre a 

publicação do DL 124/2006 e do guia metodológico para a realização dos PMDFCI) ao nível de alterações 

na fragmentação, diminuição nos hectares ardidos, número de incêndios e sinuosidade. Após este 

período transitório, e comparando ao período 1990-2005, os anos de 2012 a 2019 registaram alterações 

nas características das áreas ardidas (à exceção do ano de 2017), acentuando as evidências da possível 

influência das RFMGC, visível sobretudo ao nível do concelho da Sertã, a partir de 2012. Os resultados 

alcançados neste concelho podem ser justificados pelo facto deste possuir uma RFMGC mais densa e 

um nível de intervenção no território maior. 

A análise às áreas ardidas demonstra ainda que existem variações na preferência do fogo pelos 

vários tipos de uso e ocupação do solo. Espécies como o pinheiro-bravo ou o eucalipto são 

transversalmente propensas a arder nos três municípios, apresentando valores de Likelihood Ratio a 

variar entre 1.01 e 1.22 no primeiro caso, e 1.27 e 1.36 no segundo caso. Os matos por sua vez, verificam 

o mesmo padrão em dois dos três municípios (Sertã e Ferreira do Zêzere), com valores entre 2.33 e 3.15, 

respetivamente. Todos os outros tipos de uso e ocupação do solo, à exceção das Florestas de Outras 

Resinosas em Figueiró dos Vinhos (1.78) e das Florestas de Sobreiro na Sertã (2.41), apresentam valores 

abaixo de 1, indicando uma relativamente baixa propensão para arder. 

 

 
a)                                          b) 
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c) 

 
Figura 1. Nível de intervenção nas RFMGC para as classes de uso e ocupação do solo mais suscetíveis a arder nos concelhos 

de: a) Figueiró dos vinhos; b) Ferreira do Zêzere; c) Sertã. 

 

4. Conclusões 

As RFMGC são elementos fundamentais para a prevenção de incêndios, mas a sua monitorização 

é complexa, morosa e dispendiosa. A metodologia apresentada é simples, recorre a dados de acesso 

aberto, e pode ajudar a contribuir para facilitar este processo. O processo metodológico apresentado 

permite distinguir assim as áreas geridas e não geridas nas RFMGC com base no combustível existente, 

colocando em evidência as áreas que necessitam de intervenção.  

Porém, a aplicação da metodologia foi condicionada por limitações ao nível dos anos disponíveis 

para os dados, uma vez que nem toda a informação de base utilizada é atualizada anualmente (como 

por exemplo a COS ou os ortofotomapas). O trabalho de campo, por sua vez, também demonstrou haver 

limitações na identificação de áreas geridas que, conforme a legislação, podem manter um certo nível 

de matéria combustível, sendo exemplo disso as florestas de sobreiro.  

Os resultados apontam para uma fraca gestão das RFMGC, com um grau de intervenção nas classes 

de uso e ocupação do solo mais suscetíveis a arder de cerca de 36.17% na Sertã, 27.24% em Figueiró dos 

Vinhos e 19.49% em Ferreira do Zêzere. Grande parte destas áreas apresenta uma estreita relação com 

o padrão espacial das mais recentes áreas ardidas. No concelho da Sertã em particular, verificou-se que 

em todos os parâmetros analisados houve sinais de alteração das caraterísticas das áreas ardidas, 

demonstrando que, embora não implementada a 100%, o que foi gerido permitiu alterar as 

características destas áreas.  

Ficou ainda demonstrado que as classes de uso do solo referentes ao pinheiro-bravo, eucalipto e 

matos apresentam maior propensão para arder. Excecionalmente, as florestas de outras resinosas (no 

concelho de Figueiró) e as florestas de sobreiro (no concelho da Sertã), apresentaram uma propensão 

relativamente elevada para arder, tendo como possível explicação a proximidade destas classes aos 

locais onde ocorreram incêndios. 
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Resumo: A Deteção Remota permite explorar dados de modo a melhorar e completar informação dos 

diferentes tipos de uso e ocupação do solo. Neste artigo utilizou-se a classificação orientada ao objeto 

para interpretar a informação originada pelo processo de segmentação da imagem, dividindo-a em 

segmentos homogéneos, com base na sua resposta espectral média, variância, dimensões, forma, ou 

textura, permitindo a aquisição de informação mais precisa e detalhada. Pretende-se contribuir para o 

estudo de identificação de depósitos de pneus ao ar livre através de métodos automáticos, com recurso 

a ortofotomapas de alta resolução, identificando possíveis áreas de desenvolvimento de mosquitos 

vetores de doenças. 

Palavras-chave: Deteção Remota; classificação orientada a objeto; segmentação; mosquitos. 

Abstract: Remote Sensing allows you to explore data in order to improve and complete information on 

different types of land use and cover. In this article, object-oriented classification was used to interpret 

the information originated by the image segmentation process dividing it into homogeneous segments 

based on their average spectral response, variance, dimensions, shape, or texture, allowing to acquire 

more accurate and detailed information. It is intended to contribute to the study of identification of 

outdoor tires through automatic methods using high resolution orthophotomaps identifying possible 

areas of development of disease vector mosquitoes. 

Keywords: Remote Sensing; object oriented classification; segmentation; mosquitoes. 

 

1. Introdução 

Em diversos casos a presença de pneus, que permite a acumulação de água longe da luz solar 

direta, foi associada em surtos de mosquitos vetores de doenças. O mosquito é um vetor de doença não 

só para os humanos mas também para os animais, sendo de grande interesse para a saúde pública o 

controlo de pragas desta natureza, estando registadas como principais doenças a malária, o dengue, o 

vírus do Nilo, entre outras. Em 2005 foi registada pela primeira vez na Região Autónoma da Madeira a 

espécie Aedes Aegypti sendo atualmente um tema investigado pela REVIVE (Rede de Vigilância de 

Vetores), que opera em Portugal desde 2008 sobre a responsabilidade do Ministério Português da Saúde, 

entidade incumbida da vigilância a nível nacional da maioria dos artrópodes hematófagos (i.e., que se 

alimentam de sangue) com interesse para a saúde pública, tais como mosquitos e carraças (Osório et al., 

2018). Em setembro de 2017, foi detetado pela primeira vez numa empresa de pneus no Norte de 

Portugal, no concelho de Penafiel, o mosquito tigre asiático Aedes Albopictus. Esta situação já era de certa 

forma expectável face à proliferação da espécie por toda a Europa Continental. Como já referido ambos 

se enquadram no âmbito das espécies invasoras de grande preocupação para a saúde pública devido ao 
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seu papel na transmissão de vários arbovírus tais como o dengue, a chikungunya e o zika (transmitidos 

por picada dos mosquitos Aedes). A sua propagação ocorre maioritariamente devido ao aumento de 

comércio e importação humana, onde os ovos são transportados em pneus usados e plantas ornamentais 

(Osório et al., 2018). 

A sua reprodução acontece desde que os mosquitos colocam os seus ovos nas paredes de borracha 

dos pneus dando-se a sua eclosão num curto espaço de dias até se tornarem adultos. 

Para o objetivo de monitorização de áreas de recauchutagem ao ar livre, onde estas não ocupam 

grandes extensões de território, é necessário o uso de imagens de alta resolução. Assim, as fotografias 

aéreas são também ótimas fontes de dados para estes estudos. Como objetivos deste artigo pretende-se 

avaliar o estado de arte e o potencial do uso de fotografias aéreas de alta resolução para identificar áreas 

de recauchutagem, através do teste de algoritmos já existentes, e tentar construir um método de 

classificação automática para áreas de recauchutagem de modo a poder ser utilizado em diferentes 

áreas, identificando oportunidades futuras para o mapeamento de áreas de depósitos ilegais de pneus, 

levando a uma monitorização com baixo custo-benefício. O método de classificação de imagem pela 

segmentação tem surgido como uma alternativa aos tradicionais métodos de classificação ao nível do 

pixel, e com isto propõe-se conjugar o estudo destes dois métodos de classificação de imagens (Antunes, 

2003). 

 

2. Métodos 

De acordo com um estudo realizado por Quinlan, Huybrects, Schmidt, & Skiles (2006), foram 

aplicados e testados 3 índices que provaram ser eficazes na identificação de áreas correspondentes a 

depósitos de pneus.  

 

𝑟𝑒𝑠1 = 𝑅𝑒𝑑 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠2 =
𝑁𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝐵𝑙𝑢𝑒
 𝑟𝑒𝑠3 =

𝑁𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝐵𝑙𝑢𝑒
 

 

De modo a aumentar a discriminação espectral nas diferentes classes, foi calculado o índice NDVI, 

que permite determinar a existência ou ausência de áreas de vegetação na imagem em estudo. Para além 

deste foram ainda calculados dois índices de água, o NDWI e o NDWI2. 

 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 –  𝑅𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝑒𝑑
 𝑁𝐷𝑊𝐼 =  

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑁𝐼𝑅
 𝑁𝐷𝑊𝐼2 =  

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 − 𝑅𝑒𝑑

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝑅𝑒𝑑
 

 

 

Foram escolhidos os parâmetros de segmentação, através do método tentativa erro com recurso da 

ferramenta Segmentation (IDRISI). Numa primeira fase apenas foram utilizados os 3 índices calculados 

inicialmente, e as 4 bandas originais do ortofotomapa. 

Dados os resultados obtidos da segmentação foram escolhidos os parâmetros utilizados pela 

segmentação 3 e segmentação 4 por apresentarem uma melhor distribuição e proporção entre os 

segmentos, os quais se enquadravam melhor nas áreas da imagem. 

De seguida foram criadas as áreas de treino com a ferramenta Segtrain. Neste foi utilizado o ficheiro 

segmentado no passo anterior, juntamente com o compósito inicial dos três índices (resultante da 

Análise de Componentes Principais - ACP). Esta ferramenta serviu para criar classes de treino. A escolha 

das classes deu-se principalmente pela semelhança espectral que os pneus apresentam, levando à 

criação de uma classe de água e outra de sombras. As sombras são importantes em dois aspetos opostos, 

a forma ou contorno de uma sombra pode dar uma impressão da vista de perfil dos objetos, e objetos 

dentro das sombras refletem pouca luz tornando-se difíceis de distinguir numa imagem. 

Após criado o ficheiro, foi utilizada a ferramenta MakeSIG onde foi gerada uma assinatura espectral 

com a informação das áreas de treino, simultaneamente com os inputs iniciais. Por fim foi aplicado o 

algoritmo MaxLike que permitiu utilizar o ficheiro de assinaturas espectrais criado no passo anterior, 
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por forma a classificar a imagem para obter o resultado final da classificação. Uma vez que este método 

apresentou uma boa classificação, nomeadamente a identificação da classe dos pneus, foram 

introduzidos os restantes índices calculados no início deste estudo, para verificar se as classificações 

apresentariam melhores resultados. Assim foram aplicados os mesmos parâmetros de entrada na 

segmentação de imagem, e foi também utilizado o ficheiro resultante da ACP como imagem de base. 

Uma vez que para cada segmentação nunca tem o mesmo número de segmentos nem segmentos 

da mesma dimensão, tentou-se utilizar sempre as mesmas áreas para a escolha das classes de treino. 

 

3. Resultados e discussão 

No seguimento da metodologia apresentada neste artigo, serão apresentados os resultados finais 

das classificações realizadas no software IDRISI (Tabela 1). Na classificação resultante da segmentação 

mais simples que foi realizada, foram utilizadas apenas as bandas originais do ortofotomapa e os 3 

índices propostos inicialmente (segmentação 3 – Figura 1). A classe de pneus foi bem identificada e 

maioritariamente separada das restantes classes, podendo-se deduzir que as sombras dos depósitos 

ficaram fora da classe dos pneus, tendo demonstrado que este índice é uma boa base para uma 

classificação automática. 

 
Tabela 1. Parâmetros de segmentação no IDRISI Selva. 

Inputs 

Largura 

da 

janela 

Tolerância de 

similaridade 

Peso do 

fator 

médio 

Peso do fator 

variância 

Nomes 

Outputs 

Res 1, Res2, Res3 3 10 0,5 0,5 Segmentação 1 

Res1, Res2, Res3, 

Banda R, Banda G, 

Banda B, Banda NIR 

3 10 0,5 0,5 Segmentação 2 

Res1, Res2, Res3, 

Banda R, Banda G, 

Banda B, Banda NIR 

3 10 2 2 Segmentação 3 

Res1, Res2, Res3 3 20 2 2 Segmentação 4 

 

Após adicionar índices ao resultado mencionado anteriormente, verificou-se que houve um 

aumento de falsos positivos em todos eles, tornando as classificações menos exatas como se pode 

deduzir dos resultados da segmentação 5 onde foi introduzido o índice de vegetação. As sombras 

passaram a incluir a classe dos pneus, apesar de terem sido identificadas numa área de treino própria. 

Verificou-se a mesma situação quando aplicado apenas o índice de vegetação e apenas um índice de 

água à segmentação inicial. Desta vez a área de pneus encontra-se mais preenchida, mas continuaram 

a aparecer nesta classe algumas sombras de depósitos e vegetação. 

De acordo com resultados obtidos, nem todas as classificações representam bem a classe dos pneus, 

existindo sempre falsos positivos associados. Neste sentido qualquer uma das classificações apresentou 

resultados positivos no que respeita a encontrar a classe dos pneus, mas esta classificação poderia não 

ser suficiente para o propósito do estudo.  
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Figura 1. Classificação resultante da segmentação 3. 

 

 

Para uma avaliação quantitativa dos resultados, foram geradas matrizes de confusão para as três 

segmentações acima mencionadas. Para o efeito foram gerados 200 pontos de amostra através de uma 

estratificação aleatória (para garantir amostras em ambas as classes). De acordo com os valores obtidos 

(Tabela 2), pode-se concluir que apesar de visualmente a segmentação mais simples - segmentação 3 - 

ter o melhor desempenho, na verdade é a que apresenta um valor Kappa abaixo do esperado com 

apenas 0,58. Já as segmentações 5 e 8, apresentaram um índice Kappa de 0,85, tornando o seu resultado 

aceitável. 

Já a exatidão do utilizador expressa o ponto de vista do “consumidor” do mapa. Basicamente indica 

com que frequência a classe no mapa estará realmente presente na realidade, i.e., confiabilidade. Neste 

caso percebeu-se que a segmentação 3 é a que apresenta melhores resultados para a classe dos pneus 

(0,97) podendo ser uma alternativa viável para a identificação de áreas passíveis de vigilância, visto 

assentar no procedimento mais simples das três. 
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Tabela 2. Resultados da Matriz de Confusão para 3 segmentações. 

Segmentação  Não pneus Pneus Total 
Exatidão do 

Utilizador 
Kappa 

3 

Não pneus 98 40 138 0.71 0 

Pneus 2 60 62 0.97 0 

Total 100 100 200 0 0 

Exatidão do 

Produtor 
0.98 0.6 0 0.79 0 

Kappa 0 0 0 0 0.58 

5 

Não pneus 93 8 101 0.92 0 

Pneus 7 92 99 0.93 0 

Total 100 100 200 0 0 

Exatidão do 

Produtor 
0.93 0.92 0 0.93 0 

Kappa 0 0 0 0 0.85 

8 

Não pneus 96 11 107 0.90 0 

Pneus 4 89 93 0.96 0 

Total 100 100 200 0 0 

Exatidão do 

Produtor 
0.96 0.89 0 0.925 0 

Kappa 0 0 0 0 0.85 

 

4. Conclusões 

A utilização de técnicas de DR tem-se mostrado fundamental para uma melhor perceção da 

dinâmica das atividades humanas sobre os ecossistemas, permitindo investigações mais detalhadas e 

precisas. A classificação orientada ao objeto mostrou ser ideal no processamento de imagens sobre o 

uso e ocupação do solo através da utilização de dados resultantes das interações entre a radiação 

eletromagnética e o objeto de estudo, podendo introduzir novas variáveis como a forma do objeto, 

complementando estudos das mais diversas áreas da geografia, engenharia entre outras. A utilização 

do algoritmo Maximum Likelihood Classification no software ArcGIS, caracterizou-se por uma mistura 

espectral muito grande entre as classes temáticas, havendo dificuldade em discriminar certas classes 

como o caso dos pneus, a classe de maior importância para o presente estudo. A classificação ao nível 

do pixel mostrou-se inviável face aos objetivos deste trabalho. Ao introduzir a classificação orientada ao 

objeto foi possível obter resultados positivos, identificando a classe de pneus e descriminando-a das 

restantes. Apesar dos testes realizados e a introdução de novos índices a cada cálculo, verificou-se que 

com uma combinação de índices mais simples é possível obter uma classificação adequada da classe 

dos pneus. Deve-se ter em conta que um maior detalhe nas fotografias utilizadas nomeadamente a 

utilização de outra escala ou até mesmo de outro tipo de imagens, poderia permitir obter resultados 

melhores onde os pneus estariam mais definidos, destacando-se das restantes classes de ocupação do 

solo, reduzindo o ruído produzido, ou até mesmo poderiam os índices aplicados mostrar melhores 

resultados. Com isto conclui-se que a introdução de novos índices poderia orientar os resultados de 

acordo com a sua informação disponível e a sua qualidade. Dada a falta de disponibilidade de imagens 

com áreas de pneus ao ar livre, foi impossível aplicar este método a novas áreas, não se podendo avaliar 

a sua replicabilidade. 

Com isto, não é possível prever se este método não se tornou sensível à área de estudo, não sendo 

possível prever se a sua aplicabilidade numa nova área terá o mesmo resultado, pois estes irão depender 

não só das imagens a utilizar, mas também do software e das classes de ocupação e uso do solo. No que 

diz respeito ao processo e desempenho dos softwares, verificou-se o software IDRISI apresenta algumas 

limitações durante a criação de áreas de treino, pelo que a utilização de outro software também poderia 

conduzir a resultados melhores. Esta análise exploratória no que diz respeito a estes estudos deve ser 

continuada de forma a se aprimorarem os resultados, explorando novas áreas de estudo e a utilização 
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de diferentes tipos de imagens, com maior resolução espacial e espectral. Apesar disso, conclui-se que 

os resultados foram positivos e que poderão ser melhorados e utilizados noutros projetos. 
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A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE URBANO PARA 

O BEM-ESTAR: ANÁLISE EM LISBOA UTILIZANDO 

REDES SOCIAIS 
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Resumo: Os especialistas referem que o segredo para a “cidade feliz” está ligado às pessoas, mais 

precisamente ao bem-estar e qualidade de vida. Este estudo tem o intuito de compreender o impacte 

que o ambiente urbano tem na felicidade dos indivíduos. A análise do bem-estar com recurso à rede 

social Twitter permite identificar os locais em que o mal-estar e bem-estar prevalecem. Para a sua 

identificação são considerados um conjunto de variáveis que caracterizam a morfologia da cidade de 

Lisboa. Aplicou-se a machine learning (ML), de modo a determinar quais as variáveis que influenciam o 

sentimento positiva e negativamente.  

Palavras-chave: bem-estar; redes sociais; análise de sentimento; morfologia urbana; machine learning. 

Abstract: Experts say that the secret to the "happy city" is linked to people, more precisely to well-being 

and quality of life. This study aims to understand the impact that the urban environment has on people's 

happiness. The analysis of well-being using the social network Twitter allows us to identify the places 

where ill-being and well-being prevail. For its identification, a set of variables that characterize the 

morphology of the city of Lisbon are considered. Machine learning (ML) was applied to determine 

which variables influence the feeling positively and negatively.  

Keywords: wellbeing; social networks; sentiment analysis; urban morphology; machine learning. 

 

1. Introdução 

A cidade é vista como um processo de interação entre o ser humano e o ambiente (Fathi et al., 2020). 

As evidências empíricas demostraram que os fatores ambientais podem impactar positiva e 

negativamente no bem-estar mental, mas existem poucas diretrizes para os planeadores das cidades 

sobre como aumentar ou evitar certos ambientes para o bem-estar mental (Hajrasoulih et al., 2018). 

Neste sentido, é cada vez mais importante compreender o impacte da cidade na saúde humana (UN 

Habitat, 2013), sendo fundamental determinar quais os fatores que podem contribuir para alcançar o 

bem-estar, de modo a projetar a cidade nesse sentido. A questão adicional é: em que medida cada fator 

é quantitativamente influente, e qual desses critérios terá a maior prioridade e importância (Fathi et al., 

2020). 

 

2. Métodos 

Este estudo explora a utilização de um modelo de ML treinado com o algoritmo Ranfom Forest 

juntamente com uma abordagem de modelo-agnóstico, de modo a aumentar a compreensão das 

condições dos ambientes urbanos que podem explicar o bem-estar subjetivo. Atualmente, existem 

exemplos de modelos agnósticos interpretáveis globais e locais. Dos globais utilizou-se o Permutation 
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Feature Importance (PFI) e o Partial Dependence Plot (PDPs) (Molnar, 2019). O método PFI permitiu 

compreender quais as variáveis que contribuíram para os resultados subjacentes ao modelo ML e 

quantificar a sua importância. O método PDP indica os efeitos marginais das variáveis nos resultados 

do modelo, identificando assim o valor-limiar em que essas variáveis são suscetíveis de explicar o 

sentimento. De modo a identificar automaticamente os sentimentos (bem-estar) expressos nos 

comentários publicados pelos utilizadores da rede social Twitter utilizou-se o léxico de sentimentos 

EmoLex, que consiste numa lista de palavras manualmente rotuladas com polaridade positiva (e.g., 

divertido) e negativa (e.g., odeio). 

 

3. Resultados e discussão 

Os mapas gerados a partir dos resultados da análise de sentimento permitem averiguar quais as 

áreas da cidade de Lisboa com maior pontuação de palavras com associação ao sentimento positivo 

(Figura 1-a) e negativo (Figura 1-b). Através destas figuras constatou-se que as palavras com associação 

a sentimentos negativos apresentam uma maior concentração na cidade de Lisboa, contrariamente às 

palavras com associação a sentimentos positivos que se encontram mais dispersas.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Densidade da pontuação de palavras com associação ao sentimento positivo (a) e negativo (b) no Twitter no 
concelho de Lisboa durante o ano de 2019.  

 

A partir da Figura 1-a) é possível verificar que as áreas com elevada pontuação de palavras com 

associação a sentimento positivo (]150 - 800]) abrange as lojas e restaurantes da Avenida da Liberdade, 

a Praça Dom Pedro IV (Praça do Rossio), o Elevador de Santa Justa, os Armazéns do Chiado, a Rua 

Augusta e o Aeroporto Humberto Delgado. Com pontuação moderada (]150 - 800]) encontram-se 

abrangidos o MAAT, a Doca de Santo Amaro, o Centro de Congressos de Lisboa, o Village 

Underground Lisboa, o LxFactory, o SUD Lisboa, o Jardim Guerra Junqueiro (Jardim da Estrela), o 

Centro Comercial do Colombo, o Centro Comercial Vasco da Gama, o Altice Arena e a Feira 

Internacional de Lisboa (FIL). A generalidade dos locais (eg., Bairro Alto, Campo pequeno, Torre de 

Belém e Cristina Guerra) identificados como tendo uma elevada pontuação de palavras com associação 

ao sentimento negativo (Figura 1-b), deve-se ao facto de o léxico EmoLex não ser capaz de identificar o 

contexto em que a palavra aparece, acabando por lhe atribuir uma pontuação negativa (eg., alto, 

pequeno, torre e guerra). 

Os outputs da modelação Random Forest foram examinados utilizando o método PFI para a 

interpretação global. A Figura 2, apresenta as 10 variáveis mais influentes na explicação do sentimento.  
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Figura 2. As 10 variáveis mais influentes na explicação do sentimento segundo o método global PFI. 

 

As variáveis mais influentes (com uma pontuação de importância > 50) na explicação do sentimento 

foram a distância a equipamentos fitness, distância às ciclovias, energia solar e a popularidade dos locais 

(densidade de likes em fotos do Flickr). O método PDP foi também utilizado para a interpretação global 

do modelo, a Figura 3 apresenta as curvas de resposta para as primeiras quatro variáveis mais influentes 

e o quanto se traduz no incremento positivo ou negativo do sentimento.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

 
Figura 3. Curvas de resposta das primeiras 4 variáveis mais influentes no incremento do sentimento segundo o método 

global PDP. 

 

Analisando cada gráfico em particular, pode-se verificar que: (Figura 3-a) a proximidade aos 

equipamentos fitness não influencia positivamente o sentimento, verificando-se uma preferência por 

distâncias maiores a estes; (Figura 3-b) a proximidade à rede ciclável influencia de um modo geral 

positivamente o sentimento; (Figura 3-c) valores muito baixos de energia solar traduzem-se em valores 

relativamente baixos de sentimento, o pico nos 5000 kW diários que se traduz numa preferência por 

espaços com maior exposição solar; (Figura 3-d) a popularidade dos locais (likes/km2) influencia 

positivamente o sentimento, verificando-se também uma preferência por locais mais populares. 

 

4. Conclusões 

Pode-se concluir que os portugueses são felizes em espaços associados ao lazer e ao consumo, tais 

como, museus, locais de eventos, jardins, centros comerciais, lojas e restaurantes. A generalidade dos 
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locais identificados como tendo uma elevada pontuação de palavras com associação ao sentimento 

negativo deve-se ao facto de o léxico EmoLex não ser capaz de identificar o contexto em que a palavra 

aparece, acabando por lhe atribuir uma pontuação negativa, podendo levar a um enviesamento dos 

resultados. Portanto, a escolha deste léxico para a análise do sentimento, poderá não ter sido a opção 

mais viável para o resultado pretendido, devido ao formato e natureza dos comentários do Twitter. As 

variáveis mais influentes na explicação do sentimento na cidade de Lisboa são a distância aos 

equipamentos fitness, distância à rede ciclável, energia solar, popularidade dos locais. Verifica-se uma 

preferência pela proximidade à rede ciclável, contrariamente aos equipamentos fitness aos quais se 

verifica preferência por distâncias superiores. Também a elevada exposição à luz solar e a popularidade 

dos locais se afirmam como preferência dos utilizadores da cidade.  
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Resumo: A pandemia da COVID-19 constitui um dos maiores problemas de saúde pública a nível 

mundial. Neste trabalho aplicaram-se métodos que permitem entender os processos de difusão do vírus 

para os municípios de Portugal Continental, através de três etapas: aferir de que modo a mobilidade 

impacta os processos de difusão; identificar os padrões espaciais e espaciotemporais de propagação do 

vírus; e efetuar uma análise de risco por setor de atividade. Verificou-se que a maioria dos hotspots dos 

casos de SARS-CoV-2 ocorrem nos municípios das AMs (Áreas Metropolitanas), e que as medidas de 

restrição tiveram impacte nos casos. 

Palavras-chave: SARS-CoV-2; análise espaciotemporal; mobilidade. 

Abstract: The pandemic of COVID-19 is one of the major public health problems worldwide. In this 

work, we applied methods to understand the virus diffusion processes for the municipalities of 

mainland Portugal, through three steps: to assess how mobility impacts the diffusion processes; to 

identify the spatial and spatiotemporal patterns of virus spread; to perform a risk analysis by activity 

sector. It was found that most SARS-CoV-2 case hotspots occur in the municipalities of the MAs and 

that restriction measures had an impact on cases. 

Keywords: SARS-CoV-2; spatiotemporal analysis; mobility. 

 

Introdução 

A COVID-19 foi declarada pela OMS como doença pandémica a 12 de março de 2020. Atualmente 

a doença causada pelo SARS-CoV-2 continua a constituir um dos maiores problemas de saúde pública 

a nível mundial. Apesar de ter sido desenvolvida uma vacina para o SARS-CoV-2, esta apenas diminui 

o risco de contágio, e não garante que o indivíduo vacinado não venha a contrair a doença. Deste modo, 

é fundamental a aplicação de métodos que possibilitem um melhor conhecimento sobre os processos de 

difusão do vírus não só a nível espacial, como também a nível espaciotemporal. Neste sentido, 

procurou-se compreender a distribuição espacial da patologia COVID-19 em Portugal Continental a 

nível municipal e entender de que modo a mobilidade influencia os processos de difusão; e identificar 

os padrões espaciotemporais de propagação do vírus; efetuar uma análise de risco por setor de 

atividade. Assim, verificou-se que a maioria dos hotspots dos casos de infetados por SARS-CoV-2 

ocorrem nos municípios das AMs. No entanto, após a aplicação de medidas de restrição à mobilidade 

estes ocorrem em municípios do interior. No que diz respeito à análise espaciotemporal, esta identificou 

a maioria dos municípios como oscillating hotspots, o que corrobora a ideia apresentada anteriormente.  
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2. Métodos 

Em primeiro lugar efetuou-se a análise espacial com recurso a dois métodos: o Getis-Ord Gi* e o 

Local Moran’s Index de modo a detetar autocorrelações espaciais locais e globais (Anselin, 2020). O 

método Getis-Ord Gi*, foi aplicado de duas formas: através da distancia euclidiana inversa e através da 

matriz de pesos dos movimentos pendulares (Anselin, 1995). O Local Moran’s Index foi aplicado através 

do método da distância euclidiana inversa. De seguida estes dois métodos foram cruzados – método 

híbrido (Abdulhafedh, 2017). 

Em segundo lugar efetuou-se uma análise espaciotemporal, através da estatística de Mann-

Kendall, que permitiu detetar os hotspots emergentes para o período de um ano (Kendall & Dickinson, 

1990; Mann, 1945). Este método aplicou-se agregando os dados de duas semanas duas e três vezes. 

Por último, testaram-se funções de ajustamento para a série temporal dos casos de infetados por 

SARS-Cov-2 através do método de Kolmogorov Smirnov, das quais se selecionou a que apresentou 

melhor ajuste: Burr. Através desta função calculou-se a probabilidade de densidade dos casos de SARS-

CoV-2, em função dos movimentos pendulares para os seguintes setores: saúde humana e apoio social; 

construção; administração pública e defesa; estudantes.  

 

3. Resultados e discussão 

Ao aplicar a análise espacial verificou-se que os hotspots de casos de SARS-CoV-2 em função dos 

movimentos pendulares (Figura 1a) abrangeu mais municípios que o efetuado com a distância 

euclidiana inversa, nomeadamente os municípios pertencentes às AMs. A análise de clusters e outliers 

detetou a maioria dos clusters High-High nos municípios pertencentes à AML e AMP. O método híbrido 

identificou (Figura 1b) mais áreas contíguas com elevado número de casos uma vez que resultou do 

cruzamento de um método global com um método local. Em todos os métodos de análise espacial 

aplicados, verificou-se que o padrão de distribuição de casos foi semelhante em todas as datas à exceção 

de 13 de novembro. Ou seja, pouco após ser anunciado um confinamento parcial que aplicarem 

restrições à mobilidade aos municípios com maior número de casos.  

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Análise de Hotspots de casos de SARS-CoV-2 a 18 de janeiro de 2021 através da matriz de pesos dos movimentos 
pendulares (a); Análise Híbrida de casos de SARS-CoV-2 a 18 de janeiro de 2021 (b). 

 

Ao aplicar a análise espaciotemporal verificou-se que esta identificou apenas duas classes: 

oscillating hotspots e no pattern detected. Ao agregar duas vezes duas semanas (apróx. um mês) figura 1a 

a maioria dos municípios identificados como oscillating hotspots são pertencentes à região Norte Litoral; 

região Centro litoral (à exceção dos que estão entre o município de Mira e da Lourinhã e alguns da AML. 

Ao agregar os dados três vezes duas semanas (figura 1a) verificam-se mais municípios nesta classe, 

abrangendo a faixa litoral das regiões Norte, Centro e AML, e também se estende em direção ao interior.  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
197 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. Padrão de hotspots espaciotemporais para 2x2semanas (a) e para 3x2semanas (b) 

 

Ao modelar a probabilidade de densidade dos casos de infetados por SARS-CoV-2 em função da 

mobilidade para determinadas atividades económicas (Figura 3) verifica-se um padrão de distribuição 

espacial semelhante para a área da Saúde Humana e Apoio Social, Construção e Administração Pública 

e Defesa, e um padrão diferente para os Estudantes. Se apenas os estudantes se deslocassem, os padrões 

de propagação poderiam ser bastante diferentes dos restantes uma vez que existem muitas instituições 

de ensino nos municípios do interior do país, para o qual se efetuam as deslocações pendulares. 

 

 
(a) 

 
(b) (c) (d) 

Figura 3. Probabilidade de densidade do número de casos de infetados por SARS-CoV-2 em função dos movimentos 
pendulares do setor da Saúde Humana e Apoio Social (a), do setor da Construção (b), do setor da Administração Pública e 

Defesa (c) e dos Estudantes (d) 

 

4. Conclusões 

A distribuição espacial dos casos de infetados por SARS-CoV-2 em Portugal Continental apresenta 

um padrão heterogéneo, sendo evidente a prevalência de casos nas AMs. As restrições à mobilidade 

refletem-se na propagação do vírus, uma vez que após os períodos de confinamento o número de casos 

de infetados por SARS-CoV-2 diminuiu, nomeadamente nas AMs onde as restrições à mobilidade foram 

mais acentuadas. As funções de densidade para ajuste de dados devem ser selecionadas com extrema 

precisão, nomeadamente nas situações como os surtos pandémicos. As simples regressões lineares ou 

logísticas já não se adaptam a este tipo de dados devido à autocorrelação e à influência dos zeros. A 

utilização efetiva da 4º dimensão – o tempo – em análise espacial é de extrema importância para este 

tipo de análises, uma vez que possibilita a visualização e interpretação da evolução do fenómeno em 

estudo no espaço, ao longo do tempo, permitindo auxiliar na tomada de decisão para combate ao SARS-

CoV-2. 
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Resumo: Atualmente, o aumento na demanda por dados e informações geoespaciais se torna 

fundamentais para as instituições públicas, academia e sociedade busquem um objetivo comum a partir 

da boa governança da geoinformação. A disseminação dos conceitos e benefícios da IDE, com foco na 

governança, se torna cada vez mais necessário. O objetivo deste artigo é apresentar a relevância da IDE 

para a governança, a partir da pesquisa exploratória e do método do Inquérito por questionário. 

Concluindo, destaca-se a concordância em ter uma entidade governamental na coordenação da IDE e a 

confirmação do uso e exploração da geoinformação para tomada de decisão. 

Palavras-chaves: Geoinformação; Infraestrutura de Dados Espaciais; IDE; Governança. 

Abstract: Currently, the increased demand for geospatial data and information becomes fundamental 

for public institutions, academia and society to seek a common goal based on good governance of 

geoinformation. The dissemination of SDI concepts and benefits, with a focus on governance, becomes 

increasingly necessary. The aim of this article is to present the relevance of SDI for governance, based 

on exploratory research and the survey by questionnaire method. In conclusion, we highlight the 

agreement to have a governmental entity coordinating the SDI and the confirmation of the use and 

exploitation of geoinformation for decision-making. 

Keywords: Geoinformation; Spatial Data Infrastructure; SDI; Governance. 

 

 

1. Introdução 

Observando o cenário atual, os dados e informações geoespaciais são cada vez mais demandados, 

tornando-se fundamental que as instituições públicas, a academia e a sociedade busquem um objetivo 

comum a partir de uma boa governança da geoinformação, de forma mais participativa e contribuindo 

para a tomada de decisões. Visando uma maior integração entre as várias entidades, a implementação 

de Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE), se torna importante por definir um conjunto de políticas, 

normas, tecnologias e acordos. (Borba et al., 2015) 

De toda forma, ainda existe uma lacuna entre a implementação de uma IDE e, de facto, a utilização 

dos seus recursos e benefícios, tornando-se um problema para a governança da geoinformação nas 

entidades públicas e para a sociedade. Para a consolidação de uma IDE, torna-se fundamental uma 

eficaz implementação e uma melhor compreensão das suas potencialidades. (Coumans, 2016)  

Apesar da importância em relação a geoinformação, Dornelles & Caldas (2016) referem os 

problemas que são comuns e ainda não estão resolvidos de forma geral. As entidades governamentais, 

a academia e a sociedade produzem uma grande quantidade de geoinformações cadastrais e temáticas, 

além de sistemas de informações, que servem de referência para as atividades públicas em geral e de 

controles sobre o território.  

No presente artigo, se faz necessário destacar o embasamento teórico, que tem como referência os 

conceitos e definições sobre geoinformação, IDE e governança.  
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Cabe mencionar os conceitos existentes sobre geoinformação na literatura, destacando alguns como 

por exemplo a definição feita por Molenaar (1991), que define a geoinformação como a informação 

utilizada para descrever objetos, fenômenos ou processos relacionados a superfície terrestre, podendo 

ser referido a aspectos físicos ou administrativos do uso da terra. Em Julião (2001), o conceito de 

geoinformação, ou informação geográfica, abrange todo o tipo de dados que são representados 

cartograficamente e georreferenciáveis, não se limitando apenas à informação cartográfica. E segundo 

Borba et al. (2015), a geoinformação caracteriza-se por uma componente espacial que é associada a uma 

localização no espaço geográfico, seja relativa ou absoluta em um sistema de coordenadas. 

Considerando os avanços tecnológicos e, consequentente, a facilidade na produção, o acesso e a 

disseminação, a geoinformação tem se tornado cada vez mais importante para a sociedade em função 

do papel que esse tipo de informação pode exercer em diversos cenários.  

A geoinformação é estratégica e com grande potencial de desenvolvimento, contendo 

características como amplos campos de serviços, baixo consumo de recursos, diversas oportunidades 

de emprego, alto valor agregado e grandes benefícios. (Zhang et al., 2015) 

O conjunto de geoinformação é uma componente fundamental para a implementação e 

consolidação de uma IDE. A IDE pode ser considerada uma iniciativa que garante coordenação, 

interoperabilidade, rede e compartilhamento, além de uma estratégia que compreende serviços 

necessários ao efetivo funcionamento de uma comunidade ou sociedade. (Afonso & Julião, 2008) 

Segundo a Global Spatial Data Infraestructure Association (2012), a IDE é normalmente utilizada 

para indicar a coleção de base relevante de tecnologias, políticas e arranjos institucionais que facilitam 

a disponibilidade e o acesso aos dados espaciais. De acordo com o Comitê de Planejamento da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (2010), por meio do Plano de Ação da Infraestrutura 

Nacional de Dados Espaciais (INDE), a IDE é definida como o conjunto integrado de tecnologias, políticas, 

mecanismos e procedimentos para coordenar e monitorar, padrões e acordos, que são necessários para facilitar e 

ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados geoespaciais 

de origem federal, estadual, distrital e municipal. Em Parlamento Europeu (2007), a IDE é definida como 

metadados, conjuntos e serviços de dados geográficos, serviços e tecnologias em rede, acordos em matéria de 

partilha, acesso e utilização, e mecanismos, processos e procedimentos de coordenação e acompanhamento 

estabelecidos, explorados ou disponibilizados nos termos da presente directiva. 

Em Afonso & Julião (2008), descreve-se bem as componentes de uma IDE que são formadas por 

estrutura institucional, estrutura normativa, tecnologia, política de dados, dados e metadados, serviços 

e pessoas. 

A figura 1 apresenta as componentes de uma IDE de acordo com a IDE da Espanha 

(IDEE/Espanha). 
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Figura 1. Componentes de uma IDE.  

Fonte: Adaptado de IDEE/Espanha, janeiro/2021. 

 

Masser (2009), destaca que muitos documentos sugerem que a implementação da IDE alcançará 

um produto uniforme em nível subnacional, quando na verdade as estratégias nacionais de IDE 

estimulam as estratégias de IDE em nível local, resultando em variáveis níveis de compromisso com a 

implementação da IDE, seja de Estado para Estado e de governo local para governo local. 

Com a evolução das geotecnologias, se torna cada vez mais fácil atender a grande demanda por 

geoinformação e as IDE assume papel importante na sua disponibilização e acesso, de forma 

padronizada, para a sociedade. (Silva & Julião, 2019) 

Neste sentido, surge a necessidade de tratar da governança a partir da IDE implementada. A figura 

2 apresenta a “parede da governança”, mostrando alguns exemplos de aplicação do termo governança. 

 
Figura 2. “Parede da governança”.  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
202 

 

Com base na literatura, Box (2013) define governança como uma estrutura que possibilita às partes 

interessadas administrarem as questões coletivas através de um processo contínuo de negociação e 

tomada de decisões. 

De acordo com Vincent et al. (2012), existem quatro conceitos iniciais associados à governança, são 

eles: diversidade de atores, tomada de decisão compartilhada, descentralização da gestão e bem comum 

administrado pela esfera privada. 

Segundo Crompvoets et al. (2018), a governança de IDE faz parte de um processo contínuo pois as 

entidades estão sempre aprendendo e executando. Nota-se um efetivo envolvimento para aumentar o 

número de partes interessas e que as relações com atores não governamentais, incluindo os cidadãos, 

aumentaram consideravelmente devido ao surgimento de iniciativas como dados abertos, governos 

aberto e crowdsourcing. 

Neste contexto, o objetivo deste artigo é fazer referência a relevância das IDE para a Governança, 

com o propósito de apresentar análises a partir de grupos de temas como uso e exploração da 

geoinformação e o conhecimento em IDE. 

 

2. Métodos 

Os métodos utilizados para alcançar o objetivo do artigo foram a pesquisa exploratória e o 

inquérito por questionário aplicado de forma digital e online. Para tratar da questão da relevância das 

IDE para a governança, foi definido que o perfil dos inquiridos seria focado no tempo de experiência 

em Política Pública, Geoinformação, Infraestrutura de Dados Espaciais - IDE, Dados abertos e 

Informação Geográfica Voluntária (Volunteered Geographic Information – VGI) e pelo menos ter 

conhecimento dos termos Geoinformação, IDE e Dados abertos.  

Para a definição do perfil dos inquiridos foi considerada a questão da IDE e governança estarem 

voltadas para uma forma mais participativa, colaborativa e com foco na tomada de decisão. Os grupos 

de temas (GT) definidos para a elaboração do questionário foram: a experiência e o conhecimento do 

inquirido, o uso e exploração da geoinformação e o conhecimento em IDE.  

O inquérito foi encaminhado para as entidades públicas das esferas de governo em nível 

Nacional/Federal, Estadual/Regional e Municipal/Local que possuem envolvimento direto com a 

geoinformação no Brasil e em Portugal.  

A análise foi feita com base na experiência e o conhecimento do inquirido em conjunto com as 

questões relacionadas a geoinformação e a IDE, de forma que possibilite destacar a relevância da IDE 

para a governança. 

 

3. Resultados e discussão 

A aplicação do inquérito em Portugal retornou 101 respostas e a maior quantidade de respostas 

foram enviadas pelas Camaras Municipais. Já no Brasil, foram contabilizadas 16 respostas e a maioria 

enviada por entidades publicas ligada ao Governo em nível Federal.  

No Brasil, apesar de ter retornado um número reduzido de respostas, aquém do esperado, as 

entidades que enviaram suas respostas são consideradas de alta qualidade pois, em sua maioria, são 

produtoras de geoinformação e dados abertos. 

Em Portugal, o retorno das respostas do inquérito foi bem satisfatório e como a maior delas foram 

enviadas por Camaras Municipais, torna-se uma vantagem para a investigação, já que o nível local é 

um dos focos importantes para tratar a questão de IDE e governança. 

A média de idade dos inquiridos em Portugal foi de 41,85 anos, enquanto no Brasil, a média foi de 

48,50 anos. 

Considerando mais de 10 anos de experiência, no Brasil, 56% dos inquiridos possuem experiência 

na área de política pública e 62% em geoinformação, enquanto em Portugal, 48% possuem na área de 

política pública e 58% em geoinformação. Essa temática foi incluída devido a perspectiva de mais 

participação nos processos de governança e as referidas temáticas são importantes nesse sentido. Como 

dados abertos e VGI são assuntos mais recentes, essa concepção é refletida nos resultados, tendo, em 
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Portugal, apenas 26% e 29% dos inquiridos com experiência de mais de 10 anos em dados abertos e VGI, 

respectivamente, e no Brasil, 37% possuem experiência de mais de 10 anos e 18% em VGI. Isso comprova 

os diversos estudos em relação a VGI a solução de melhor uso desta informação e que estão ainda longe 

de serem resolvidos. 

No Brasil, acima de 75% possuem conhecimento nos termos política pública, geoinformação, IDE 

e dados abertos, porém 62% possuem conhecimento em VGI. Acima de 74% possuem conhecimento 

nos termos política pública, geoinformação, IDE e dados abertos. Ainda assim, 47% dos inquiridos 

possuem conhecimento em VGI, o que realmente nota-se a deficiência nesta temática de VGI.  

A figura 5 apresenta os resultados referentes ao uso e exploração da geoinformação, destacando a 

sua importância para tomada de decisão, seu uso em tarefas profissionais e para interesses particulares 

e sobre seu uso em dispositivos móveis diariamente pelos inquiridos. 

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 3. Grupo de temas sobre Uso e exploração da geoinformação. 
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Através do gráfico da figura 3, é possível notar a tendência dos inquiridos, tanto do Brasil (a) 

quanto de Portugal (b), em concordar a importância da geoinformação para a tomada de decisão, que 

utilizam a geoinformação para realização das tarefas de trabalho e para assuntos particulares e de terem 

ciência que as informações comuns acessadas por dispositivos móveis são exemplos de geoinformação.  

A figura 4 apresenta o nível de conhecimento dos inquiridos em Infraestrutura de Dados Espaciais 

– IDE, em assuntos relacionados a dados governamentais, coordenação, política de dados abertos e a 

falta de conhecimento nos conceitos de IDE. 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

 
Figura 4. Nível de conhecimento dos inquiridos em IDE. 
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A figura 4 é importante para analisarmos itens relacionados a governança, como a utilização de 

dados governamentais, a coordenação de uma IDE, a aderência com políticas de dados abertos e com a 

falta de conhecimento em IDE. Como resultado, em torno de 85% dos inquiridos concordam que as IDE 

são utilizadas para pesquisar e acessar dados governamentais. No Brasil (a), 73% dizem que a IDE deve 

ser coordenada por uma entidade governamental. Já em Portugal (b), esse percentual é de 63%. Tanto 

no Brasil, quanto em Portugal, em torno de 60% concordam que por falta de conhecimento, a IDE tem 

como foco apenas a disseminação e divulgação de dados, o que omite outros benefícios como 

padronização da geoinformação e integração de bases de dados geoespaciais. 

Este artigo é limitado a governança, aos conceitos de IDE e ao uso e exploração da geoinformação 

de acordo com a percepção dos inquiridos.  

 

5. Conclusões 

Após a análise das respostas do inquérito, é possível concluir que a IDE é considerada relevante 

para a governança e que o a experiência e o conhecimento dos stakeholders são fundamentais neste 

processo. É possível afirmar que a integração de VGI com bases de dados geoespaciais oficiais é 

prejudicada pela falta de conhecimento e experiência, pois segundo o inquérito aplicado neste artigo, o 

percentual de discordância em ter conhecimento e experiência em VGI foi bem reduzido. 

Outra conclusão, é a utilização da geoinformação em tarefas profissionais e de sua importância na 

tomada de decisão. A geoinformação padronizada, compartilhada e acessada a partir da IDE, se torna 

um apoio fundamental para a tomada de decisão e políticas públicas. 

Em virtude dos fatos mencionados, torna-se importante a integração dos portais de dados abertos 

e das Infraestruturas de Dados Espaciais – IDE. 

A partir da observação dos aspectos analisados, destaca-se a concordância em ter uma entidade 

governamental coordenando a IDE e a necessidade de disseminar os seus conceitos e benefícios o 

público existente em entidades governamentais e a sociedade. 
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Embora hoje os estudos de Geomorfologia tenham um caráter fortemente interdisciplinar, não deixam, 

mesmo assim, de ser uma parte importante da Geografia Física, pelo significado de que revestem para a 

compreensão das dinâmicas e das caraterísticas da paisagem, pelo dinamismo que imprimem aos processos de 

apropriação territorial, pelo que significam na compreensão e gestão da maior parte dos riscos naturais e, mesmo, 

pelo significado cultural e patrimonial que algumas das formas de relevo assumem. Por isso, a Geomorfologia é 

importante para todos os que estudam o Sistema Terra, os seus ambientes e os seus territórios de um ponto de vista 

mais naturalista ou mais social, para espaços mais rurais ou mais urbanos, a escalas de pormenor e de conjunto, 

numa perspectiva mais teórica ou mais aplicada. 

Para quase todos os processos ambientais, ecológicos, culturais, sociais e económicos que se desenvolvem à 

superfície da Terra, as formas de relevo desempenham importantes papeis e, por isso, convidamos todos aqueles 

que dedicam o seu esforço científico à compreensão da evolução espacial e temporal das formas de relevo e dos 

processos que nelas ocorrem a apresentar os seus trabalhos neste tema 4 – Geomorfologia, recursos naturais e 

paisagem. O seu contributo será decisivo para mostrar a importância dos estudos geomorfológicos no compromisso 

que a Geografia, enquanto Ciência do Território, estabelece entre a Natureza e a Sociedade, na busca de soluções 

para os problemas e desafios dos tempos que vivemos e que obrigam à construção de alternativas socialmente mais 

justas e ambientalmente mais sustentáveis. 
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Resumen: Las playas de la costa Cantábrica (norte de España) están expuestas a grandes temporales 

invernales que provocan el retroceso de la línea de costa. En este artículo se analiza el retroceso costero 

de la playa de Gerra (Cantabria), sobre el que se ha hecho un análisis diacrónico mediante la producción 

cartográfica, con el empleo de los vuelos fotogramétricos de los años 2001, 2005, 2010, 2014, 2017 y la 

técnica del Láser Escáner Terrestre (TLS) con dos mediciones anuales (otoño y primavera), desde abril 

del año 2012 hasta marzo de 2020. El resultado de esta investigación concluye que el retroceso de la 

línea de costa inferior del acantilado es poco significativo, pero no ocurre lo mismo en la línea superior 

del acantilado. Ello se debe a la particularidad de la playa de Gerra, en la cual existen cantos rodados 

en la línea de costa inferior del acantilado, y esto hace que tenga un comportamiento diferente al de 

otras playas del Mar Cantábrico, donde el retroceso de estas playas es evidente. 

Palabras clave: Geomorfología costera; retroceso costero; técnicas geomáticas. 

Abstract: The beaches of the Cantabrian coast (northern Spain) are exposed to large winter storms that 

cause the erosion of the coastline. This article analyses the coastal retreat of Gerra beach (Cantabria), on 

which a diachronic analysis has been made through cartographic production, with the use of 

photogrammetric flights of the years 2001, 2005, 2010, 2014, 2017 and the Terrestrial Laser Scanner (TLS) 

technique with two annual measurements (autumn and spring), from April 2012 to March 2020. The 

result of this research concludes that the retreat of the lower coastline of the cliff is not very significant, 

but the same does not happen in the upper line of the cliff. This is due to the particularity of Gerra beach, 

in which there are boulders on the lower coastline of the cliff, and this makes it behave differently from 

other beaches in the Cantabrian Sea, where the decline of these beaches is evident. 

Keywords: Coastal geomorphology; coastal retreat; geomatic techniques. 

 

1. Introducción 

Los principales accidentes geográficos de la Costa de Cantabria son los acantilados (77%) con una 

altura promedio de 20 m a 70 m, que se alternan con playas y pequeños estuarios, ambos con campos 

de dunas eólicas. El retroceso de la línea de costa y los acantilados en la Costa de Cantabria se producen 

por los grandes eventos de viento y oleajes (Lorenzo et al., 2007; Flor-Blanco et al., 2015). Los cambios 

se producen por impulsos repentinos relacionados con tormentas donde las interacciones entre la 
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litología, la estructura y la resistencia de la roca, la acción de las olas, la lluvia y la escorrentía generan 

procesos en los acantilados como caída de bloques de rocas, deslizamientos y movimientos de arena 

(Sanjosé at al., 2018). Estos hechos son de gran relevancia para las autoridades públicas porque la 

seguridad pública de las áreas residenciales a lo largo del acantilado puede estar amenazada. Por lo 

tanto, los procesos y las causas de los cambios rápidos y la inestabilidad de los acantilados deben 

realizarse a escalas detalladas para proporcionar a las autoridades modelos basados en datos de erosión 

en el tiempo y el espacio (Kuhn y Prüfer, 2014). 

Las metodologías más comunes para conocer los cambios en los acantilados y su retroceso han sido 

el empleo de las fotografías aéreas históricas y los mapas topográficos que abarcan varias épocas. El 

Escáner Láser Terrestre (TLS) se ha aplicado en los últimos años debido al rápido progreso con respecto 

al rango máximo de escaneo, la resolución espacial, la precisión y la posibilidad de una mayor 

frecuencia en los estudios geomáticos. Esta técnica ha permitido evaluar la evolución de los acantilados 

y las playas y así poder investigar los procesos involucrados en el acantilado y las playas ubicadas al 

pie de los acantilados (Benumof y Griggs, 1999; Rosser, 2005). 

La playa de Gerra (43°24´03´´N; 4°21´18´´W) tiene un acantilado que se eleva una altura máxima 

de 40 m sobre la playa (Figura 1). Los procesos ubicados en el acantilado son pequeñas caídas de rocas 

y deslizamientos de tierra en pendientes, de manera que la playa está compuesta en su línea inferior de 

la costa por cantos rodados. 

 
Figura 1. Playa de Gerra y su entorno (Cantabria). 

 

2. Métodos 

2.1. Fotogrametría aérea 

Los vuelos fotogramétricos que existen de la playa de Gerra, corresponden a los años: 1956 (Serie 

B del vuelo americano de la Península Ibérica), 2001, 2005, 2010, 2014 y 2017. No se ha utilizado el vuelo 

de 1956, ya que no se dispone del certificado de calibración de la cámara. Se ha realizado la cartografía 

a escala 1/5000 de los vuelos fotogramétricos de los años 2001, 2005, 2010, 2014 y 2017 correspondientes 

al Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), los cuales disponen del certificado de calibración de 

la cámara. También existe la información de cada vuelo, siendo el tamaño del pixel en el terreno (GSD) 

de 0,22 cm y de las ortofotografías de 0,25 cm, y siendo la precisión general altimétrica o error medio 

cuadrático planimétrico RMSEx,y ≤ 0,5 m y el error medio cuadrático altimétrico RSMEz ≤ 1 m (Soteres 

et al., 2011). También se han dado coordenadas a diez puntos de apoyo en el terreno, con equipos GNSS 

Leica 1200 en modo RTK en postproceso obteniendo una precisión posicional de los puntos de ±2 cm. 

 

2.2. Escáner Láser Terrestre 

Desde la primavera (mayo) del año 2012 hasta la actualidad, se vienen realizando dos mediciones 

anuales, una observación en primavera (abril-mayo) y otra observación en otoño (octubre-noviembre), 

lo cual permite obtener información tridimensional de la playa de Gerra en los periodos anteriores y 

posteriores a los temporales del invierno en la costa Cantábrica. En cada campaña se realizan entre seis 

y siete estaciones de escaneado, donde los puntos medidos en una estación se unen a los puntos tomados 

desde las otras estaciones con al menos cuatro dianas comunes, obteniéndose más de 250 millones 
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puntos para cada campaña. Con esta cantidad de puntos se generan los Modelos Digitales de 

Elevaciones (DEM) anuales, para posteriormente calcular la diferencia de los modelos para períodos 

específicos comparando nubes de puntos sucesivas y la comparación de nueve perfiles (Figura 2b). 

 

3. Resultados 

3.1. Desarrollo de la fotogrametrái aérea (2001-2017) 

Con los vuelos del PNOA de los años 2001, 2005, 2010, 2014 y 2017, se ha realizado la cartografía y 

se han medido las coordenadas de diez puntos de control. Los puntos de control tienen diferencias 

máximas planimétricas de ±0,99 m y altimétricas de ±0,63 m. Por ello, la escala cartográfica que se ha 

realizado ha sido de 1/5000, donde la tolerancia planimétrica es de 1 metro y la equidistancia de las 

curvas de nivel es de 2 metros. 

 
        (a)                              (b)                             (c) 

 
        (d)                              (e)                             (f) 

Figura 2. (a) Ortofotografía del vuelo americano con la línea de costa; (b) (c) (d) (e) (f) DEMs (curvas de nivel cada 2 m) de 
los vuelos fotogramétricos de los años 2001, 2005, 2010, 2014 2017. 

 

Las cinco cartografías realizadas por métodos fotogramétricos en el periodo (2001-2017) no han 

mostrado cambios altimétricos significativos. Los elementos planimétricos que pueden extraerse de la 

cartografía son la carretera de acceso a la playa y la línea superior e inferior del talud del acantilado 

junto con el contorno de los deslizamientos (Figura 2). 

3.2. Aplicación del escáner láser terrestre (2012-2020) 

Una vez realizados los DEMs anuales (primavera y otoño) para el periodo 2012-2020, se ha 
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generado la representación de nueve perfiles paralelos y separados 25 metros entre ellos y 

perpendiculares a la línea de costa (Figura 2b), y sobre los que se analiza su evolución. En la figura 3 se 

ha representado uno de esos perfiles, en concreto el perfil 2, debido a que tiene varios deslizamientos 

en la línea de costa inferior del acantilado. En la evolución del perfil 2 no se han representado las 15 

campañas de medición (una línea de perfil por cada observación TLS), si no que se muestra la situación 

inicial (abril de 2012) y final (marzo de 2020) y también los años donde han existido cambios 

significativos entre las distintas observaciones (abril de 2014, abril de 2016 y marzo de 2018). Estos 

cambios, principalmente se producen entre una altitud sobre el nivel medio del mar de 3 m y 8 m, ya 

que es la zona azotada por el oleaje. 

 
Figura 3. Evolución del perfil 2 con TLS en las fechas más significativas. 

 

Durante el periodo de medición con TLS (2012-2020) se ha comprobado la estabilidad del 

acantilado, a pesar de la existencia de temporales en la costa Cantábrica. 

 

4. Discusión 

La información obtenida sobre la evolución de la playa de Gerra señala que la erosión del 

acantilado es más significativa después del periodo invernal, así lo muestran las observaciones con TLS. 

Por ello, es en primavera (marzo y abril) donde se indican estos cambios, y en concreto en la figura 3 

son los años 2014, 2016 y 2018. Además, en el invierno del año 2013 hubo cuatro grandes temporales 

(Flor et al., 2014), y por ello era de esperar que pudiera detectarse grandes cambios entre la medición de 

noviembre de 2013 y abril de 2014. Pero a pesar que hubo cambios, no fueron de la magnitud de lo 

acontecido en otras playas del Cantábrico (Sanjosé et al., 2018; Flor et al., 2014) 

La caracterización geométrica realizada por la fotogrametría aérea permite conocer la evolución 

costera en amplios periodos de tiempo. Por otro lado, las técnicas basadas en la obtención de datos 

masivas como el TLS han demostrado su efectividad a la hora de estudiar cambios del sistema costero, 

así el TLS ha sido empleado en mediciones bianuales dirigidas a observar la evolución topográfica de 

la playa y el acantilado. Esta técnica proporciona nubes de puntos de resolución espacial >10 cm. Ello 

permite conocer a partir de la comparación de los DEMs, las zonas o puntos en los que se producen 

deslizamientos en el acantilado o la evolución del nivel de arena de la playa. 

Para comprobar el grado de precisión entre la fotogrametría aérea con repecto al TLS, se hace una 

comparación de estas técnicas. Los errores máximos que muestra el TLS es de ±3 cm. Para este análisis 

se han empleado el perfil 1 (Figura 4). De los vuelos fotogramétricos disponibles se compara el vuelo 

fotogramétrico de agosto del año 2014, ya que coincide en el tiempo con la medición TLS de octubre de 

2014. Por tanto, las condiciones de la playa de Gerra en ambos MDEs son similares (diferencia de dos 

meses en periodo estival). Las diferencias máximas que muestra la fotogrametría con respecto al TLS en 

la zona de la playa, para el perfil 1 es de ±55 cm (Figura 4) y en la comparativa de los nueve perfiles es 

de ±67 cm. Respecto a las diferencias en las zonas con mayor pendiente del acantilado son de ±64 cm 

para el perfil 1 (Figura 4), y la mayor diferencia para los nueve perfiles son ±67 cm, Estas diferencias son 

acordes a la equidistancia entre curvas de nivel (2 metros) y la tolerancia es de 1/3 de la equidistancia, 

por tanto de ±67 cm. 
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Figura 4. Comparativa del perfil 1 (P1) obtenido por Fotogrametría-TLS (año 2014). 

 

5. Conclusiones 

La aplicación de las técnicas geomáticas (fotogrametría aérea y TLS) a la playa y acantilado de 

Gerra ha permitido obtener datos en dos aspectos; por una parte, sobre las precisiones de las distintas 

técnicas, y por otra conocer con precisión los ritmos de retroceso de la costa acantilada. Su aplicación a 

otras porciones de la costa Cantábrica permitirá obtener modelos de retroceso regional. 

La combinación de técnicas y su adaptación a la particularidad geomorfológica y la situación 

orográfica de la playa sirven de referencia para su aplicación en el control de la dinámica de playas y 

retroceso de acantilados. De estas dos técnicas, la más precisa es el TLS, pero los vuelos fotogramétricos 

son la herramienta más útil para obtener datos de la evolución en el pasado, y por tanto para conseguir 

datos para modelizaciones de la evolución futura de las costa ante supuestos teóricos como el 

incremento de los temporales, el ascenso del nivel mar, los cambios en las precipitaciones o las 

modificaciones humanas de la costa. 

El empleo de estas técnicas geomáticas ha permitido disponer de datos relevantes y decisivos sobre 

los ritmos de retroceso y la evolución de la playa y el acantilado de Gerra para el periodo 2001-2020. Las 

variaciones de la línea de costa de la playa de Gerra son poco significativas con respecto a los retrocesos 

de otras playas situadas en la costa Cantábrica. 

En la playa de Gerra no hay infraestructuras, pero en otras playas del cantábrico se están 

produciendo afectaciones sobre el patrimonio (Figura 5). Las técnicas geomáticas son idóneas para el 

control dinámico de los acantilados y las autoridades de costas y gestores territoriales deben 

implementar planes de control que aporten datos precisos de la dinámica costera. 

 
Figura 5. Viviendas afectadas por los temporales del invierno del año 2013. Playa de Somo (Cantabria). 
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Resumen: En este artículo se analizan dos conos de derrubios (cono A y cono B) situados en la zona de 

“La Vueltona” en Picos de Europa. Su evolución se ha realizado de forma ininterrumpida (anual) 

durante un periodo de 13 años (2009-2021) empleando la técnica del escaneado 3D. Para comprender la 

evolución lineal de los dos conos se han realizado perfiles topográficos siguiendo las líneas de máxima 

pendiente del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) para el año 2009, y se han extrapolado estas líneas 

de perfiles para el resto de los años. Para el periodo de medición (2009-2021), la coordenada Z varia 

anualmente para la misma posición planimétrica (X, Y). Como resultado de este estudio dinámico-

temporal se puede indicar que el comportamiento de los dos conos de derrubios de “La Vueltona” 

tienen una dinámica ondulatoria siguiendo la línea de máxima pendiente. Como conclusión, podemos 

señalar que es posible que estos resultados puedan extrapolarse a otros conos de derrubios existentes 

en la alta montaña templada. 

Palabras clave: Picos de Europa; conos de derrubios; dinámica geomorfológica; aplicaciones 

geomáticas. 

Abstract: In this work, two debris cones (A and B) located in the “La Vueltona” study site at Picos de 

Europa are analysed. The dynamics of these landforms was investigated for a period of 13 years (2009-

2021) surveying with an annual frequency by means of the 3D scanning technique. The lineal evolution 

of both landforms was studied using topographic sections in the direction of the steepest slope in the 

Digital Elevation Model (DEM) from 2009, then, these topographic sections were extrapolated to the 

subsequent DEMs. From 2009 to 2021 elevation oscillated for every planimetric location. The results 

showed an undulatory behaviour over the steepest slope section for both debris cones at “La Vueltona”. 

Probably, this dynamic model is similar in other debris cones located in temperate high-mountain 

environments. 

Keywords: Picos de Europa; debris cones; geomorphologic dynamics; geomatic applications. 
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1. Introducción 

En las montañas templadas, los derrubios de ladera son muy frecuentes y generan amplios taludes 

y conos (Figura 1). Estos son uno de los mecanismos más rápidos de transferencia de sedimentos de la 

montaña y aunque su génesis está relacionada con las aportaciones desde las paredes, su 

funcionamiento dista de ser bien conocido en la actualidad. Sus características morfológicas y 

sedimentológicas dependen del volumen de material, la litología, la topografía, los procesos 

geomorfológicos involucrados y de la historia geomorfológica local (Gardner, 1983). 

Actualmente, la dinámica de taludes y conos de derrubios activos en la alta montaña se interpretan 

en el marco de los ambientes paraglaciares, como ajustes de las laderas tras la relajación por la liberación 

de las presiones del hielo sobre las mismas, lo que favorece los desplazamientos en masa, las caídas de 

rocas desde las paredes y las modificaciones de los conos de derrubios (Ballantyne, 2002). 

 
Figura 1. Vista general de los conos de derrubios de La Vueltona en Peña Vieja (Picos de Europa). 

 

Esta investigación se limita al estudio de dos conos de derrubios ubicados en el área de “La 

Vueltona” en el macizo de Peña Vieja (Picos de Europa). Este macizo ha sido remodelado por el 

glaciarismo generando conos de derrubios, circos colgados, artesas y complejos morrénicos bien 

conservados (Áliva y Lloroza) (Serrano et al., 2012). 

 

2. Métodos 

En la zona de La Vueltona, se han seleccionado dos conos de derrubios, los cuales se asocian a las 

condicionantes morfoestructurales, que favorecen la presencia de una pared con materiales inestables 

de más de 400 metros. Las mediciones anuales se han realizado durante la primera semana de agosto 

por un periodo de 13 años (2009-2021), aunque en este artículo sólo se muestran los resultados de la 

década (2009-2018) (Sanjosé et al., 2020). Para el análisis dinámico y los cambios superficiales de los dos 

conos de derrubios se ha empleado la estación total Topcon IS3, que tiene la posibilidad de escaneado 

a distancias superiores a los 1.000 metros con un error posicional del punto medido de 2 cm. La base de 

escaneado está situada en la ladera enfrente de los dos conos (A y B), a 900 metros de distancia del punto 

más alejado del cono A. Desde la base de escaneado se ha generado una malla de medición de 3x3 

metros para cada uno de los dos conos de derrubios, con el mismo origen de coordenadas para ambos 

conos (Figura 2). 

Con la malla de puntos, se ha generado el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), basado en una 

Red Irregular de Triángulos (TIN), que permite calcular las variaciones espaciales anuales. Además, 

para conocer el comportamiento dinámico de los conos de derrubios se han establecido seis perfiles de 

máxima pendiente (año 2009) para cada uno de los dos conos de derrubios (Figura 2). 
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Figura 2. Situación espacial “real” entre los conos de derrubios (A y B) y representación de los perfiles de máxima pendiente 

sobre el MDE del año 2009. 

 

Las rocas que componen los dos conos tienen un tamaño heterogéneo que no suelen superan los 

30 centímetros, salvo en la zona inferior del cono B, donde hay rocas de dimensiones superiores al 

metro. Los MDEs que se generan dependen de los puntos medidos, por ello se ha procedido a repetir la 

medición de cada cono, y generar los MDEs durante la misma campaña de medición (año 2015) y se ha 

comprobado la diferencia de cada cono. En general, la comparativa de los modelos de cada cono 

repetido muestran diferencias inferiores a los 15 cm, no superando en ningún caso valores de 20 cm, 

excepto en determinadas zonas inferiores del cono B (grandes rocas). 

Una vez se dispone de los diez MDEs (uno por cada año) de los dos conos de derrubios para el 

periodo 2009-2018 se procede al cálculo de su dinámica mediante la interpretación de los perfiles de 

máxima pendiente. La representación de los perfiles consta de la altitud para distancias separadas un 

metro con respecto a un origen fijo. Ello se hace para cada año medido en cada uno de los perfiles de 

máxima pendiente (Figura 2). En general, la diferencia de altitud entre una medición anual y el resto de 

años no supera el valor de los 30 cm. La representación gráfica de los valores altimétricos queda 

expresada en los perfiles de máxima pendiente para cada año (Figura 3). 

 
Figura 3. Representación de la evolución anual (2009-2018) del perfil 2 del cono A. El cuadro azul está ampliado 100 veces 

con respecto al perfil original. 

 

3. Resultados 

Para las diez campañas de medición (2009-2018) se tiene la información de la cota (coordenada Z) 

de los mismos puntos de cada uno de los doce perfiles con un intervalo de 1 metro. Para ello, se han 

representado por perfiles, y posteriormente se han abatido estos perfiles sobre un plano de 

comparación, siendo este plano el de cota de diferencia cero. A partir de esta información se han 

realizado dos técnicas de cálculo (dos años consecutivos y tres años consecutivos) para ver la evolución 

temporal anual de cada uno de los conos. 
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Diferencias entre dos años consecutivos: Se ha realizado la selección de periodos de dos años donde 

se ha restado el valor de la altitud de un punto del perfil para un determinado año, con el valor de la 

altitud del mismo punto del perfil del año anterior. Así, los periodos de los cálculos son: 2010-2009; 

2011-2010; 2012-2011; 2013-2012; 2014-2013; 2015-2014; 2016-2015; 2017-2016 y 2018-2017. 

Si el valor resultante es positivo, se entiende que se ha depositado material rocoso y si el valor es 

negativo se ha erosionado. Como se indicó anteriormente, en general existen valores diferenciales de 

centímetros y son excepcionales los casos donde las diferencias son superiores a los 30 cm (Figura 4). 

 
Figura 4. Ganancias (A) y pérdidas (B) entre la comparativa de dos años consecutivos. En este caso es el perfil 3 del cono A 

para los años 2011-2010. 

 

En la figura 4 se representa un perfil con intervalos de distancia de 10 metros y los valores 

diferenciales de altitud respecto a una situación sin diferencias (0,00 m) de la medición de un año con 

respect al año anterior. Si el perfil ha ganado material de derrubios para un intervalo de distancia de 10 

m, entonces se indica con la letra A (Arriba), pero si ha perdido material, entonces se pone la letra B 

(Bajo). Esto se ha realizado para el mismo perfil, durante los periodos anuales, de manera que se obtiene 

la figura 5. 

En la figura 5, se realizan líneas de evolución del perfil a lo largo de los años, así las líneas en color 

morado muestran la evolución de acumulación a lo largo del perfil y las líneas en color amarillo las 

pérdidas. En todos los casos son evoluciones superiores a cinco años de forma consecutiva. Puede 

comprobarse que tanto la acumulación como la pérdida de material siguen la misma secuencia o 

pendiente, esto es sigue un retroceso o un avance de 50 metros en 5 años o 60 metros en 6 años. 

 
Figura 5. Evolución anual (2009-2018) del perfil 3 del cono A para intervalos de distancias de 10 metros. Para este perfil y 

en periodos anuales, las celdas en color rojo acumulan material rocoso y en color azul pierden material rocoso. 

 

Tanto en el cono A, como en el cono B se han seleccionado los perfiles 2, 3, 4 y 5 (Figura 2). Se ha 

realizado la comparativa de nueve perfiles como el obtenido en la figura 5 para cada uno de los perfiles 

de máxima pendiente. Por tanto, se han calculado en total 72 perfiles, cada uno de ellos como el indicado 

en la figura 5. 

Diferencias entre tres años consecutivos: También, se ha analizado el comportamiento para un año 

con respecto al año anterior y posterior, de manera que se han cogido tripletas de años. Así por ejemplo, 

se compara el perfil del periodo 2013-2012 con el perfil 2014-2013 (Figura 6). De igual modo, se actúa 

con el resto de tripletas para cada perfil. 
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Figura 6. Representación perfil 2 del cono A, por tripleta de años 2012, 2013 y 2014. 

 

Este estudio nos permite analizar cómo se van compensando las pérdidas y ganancias de material 

a lo largo del tiempo. En general, los años que tienen pérdidas quedan compensados con el siguiente 

periodo anual. Pero no siempre ocurre esto, y ello es lo que provoca las tendencias lineales de la figura 

5. 

 

4. Discusión 

El material rocoso que compone un cono de derrubios puede dar la sensación que es estático a no 

ser que sea movido por algún elemento externo (caída de material de las paredes que la rodean, 

animales que caminan por los conos, acumulación de nieve,…). Cuando un cono de derrubios que se 

mide con equipos topográficos de precisión y sobre el que se hacen perfiles de máxima pendiente 

durante un periodo continuado de tiempo, permite determinar su dinámica. Analizando los perfiles de 

máxima pendiente de ambos conos (A y B) se puede indicar lo siguiente: 

1. Los conos de derrubios mantienen con el paso de los años, la pendiente de equilibrio o máxima 

pendiente. En el caso que nos ocupa, los dos conos medidos tienen la misma pendiente en el 

centro de los conos (cono A de 66,5% y cono B de 66,3%). Si se hiciese este estudio sobre otros 

conos de Picos de Europa, es posible que los valores de las máximas pendientes coincidiesen 

con las analizadas en La Vueltona (cono A y cono B). 

2. El comportamiento de los conos de derrubios es ondulatorio. Esto es, un determinado punto 

situado en el perfil respecto a su altitud en el año anterior o posterior sufre variaciones (Figura 

4). Si estos cambios se analizan en la línea de máxima pendiente, puede comprobarse que hay 

zonas que pierden material y otras que lo ganan, pero las mismas zonas no siempre pierden o 

ganan material sino que se van compensando estas variaciones (Figura 6). 

3. La interpretación de los perfiles de máxima pendiente analizados y representados como 

ejemplo en la figura 5, es la siguiente: 

4. Las variaciones en los perfiles son heterogéneas, esto es no existe una acumulación o pérdida 

general de material con el paso del tiempo. En el perfil donde un año hay pérdida de material, 

en el año siguiente o sucesivos tiende a rellenarse pero manteniendo la pendiente y cota. Así, si 

analizamos tripletas anuales (Figura 6), se comprueba que se van compensando las 

acumulaciones de un periodo con las pérdidas de periodos anteriores y posteriores. 

5. Para un mismo intervalo de distancia no hay más de tres periodos (columnas) seguidos que 

sean de acumulación o de pérdida de material rocoso. Esto corrobora lo explicado 

anteriormente, y es que no existe una continuidad en el tiempo de acumulación o pérdidas de 

material en determinadas zonas. 

6. Se han cogido secuencias superiores a cinco periodos anuales donde existen valores continuos 

de acumulación “A” (líneas moradas) o pérdida “B” (líneas amarillas) (Figura 5). Las tendencias 

de estas secuencias siempre es la misma (retroceso en el tiempo). Así por ejemplo, en la figura 

5 la secuencia de erosión que empieza en el periodo 2010-2009 y a una distancia entre 80 y 90 

metros del origen del perfil, para el periodo siguiente (2011-2010) se encuentra 10 metros más 

atrás (70-80 metros), y este proceso continúa hasta el periodo 2015-2014 para un intervalo de 

distancia de 30-40 m. Lo mismo ocurre con las secuencias de acumulación o líneas moradas. 

También se producen secuencias de erosión y acumulación en el sentido de avance de los conos, 

pero en este caso no hay periodos anuales continuados que sean superiores a cuatro años, por 

ello no se han estudiado este tipo de casos. 
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5. Conclusiones 

La medición con estación total aplicando el escaneado 3D se ha mostrado muy eficaz para el control 

de los cambios superficiales y volumétricos anuales en conos de derrubios. Esta técnica permite el 

conocimiento detallado de los procesos de transferencia de sedimentos en sistemas de ladera de alta 

montaña. Las precisiones que permiten las características técnicas del instrumental es de ±2 cm en la 

medición del punto. Cuando se observa un mismo cono de derrubios dos veces en la misma fecha se 

obtienen diferencias en la generación del MDE de ±15 cm, excepto situaciones puntuales donde no se 

sobrepasa de los 20 cm; y esto ocurre en la zona inferior del cono B (tamaño de rocas superior a 1 metro). 

Las diferencias anuales entre los MDEs tiene valores por debajo de los ±30 cm, excepto en las áreas de 

los grandes bloques de piedras del cono B. 

Por tanto, estos valores han condicionado el resultado de cada cono: 

1. Cono A: Posiblemente tiene la configuración de la mayoría de los conos de derrubios de la alta 

montaña templada. Tiene una distribución uniforme del material rocoso, o sea las piedras 

tienen un tamaño muy similar en todo el cono (30 cm). Por ello, los resultados de los perfiles de 

máxima pendiente son muy estables con el paso del tiempo. En este cono existe un equilibrio 

entre la acumulación y la transferencia de sedimentos. 

2. Cono B: Es un cono que está compuesto por grandes bloques de piedras, principalmente en la 

zona inferior del cono, donde la comparación de los perfiles muestran diferencias superiores a 

los 30 cm. 

Las interpretaciones mostradas en este artículo son para el periodo 2009-2018 y podrán 

corroborarse los resultados mostrados hasta ahora con el aumento de mediciones, y es por ello que se 

siguen haciendo observaciones anuales (2019, 2020 y 2021). Estos resultados se podrán mantener en el 

tiempo siempre y cuando no se produzca algún acontecimiento brusco, no ocurrido hasta ahora (2009-

2021), como la caída de material excepcional de las paredes de los conos o un deslizamiento 

extraordinario del material rocoso de los conos. 
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Resumo: É propósito deste trabalho a produção de um modelo cartográfico que, no sector setentrional 

do planalto de Santo António (Maciço Calcário Estremenho, Portugal Central), permita identificar áreas 

com maior probabilidade de encontrar cavidades cársicas - o potencial endocársico. Vários fatores 

condicionantes, tais como a litostratigrafia, estrutura geológica (que inclui a fraturação), energia do 

relevo e ocupação do solo, foram ponderados utilizando o processo de análise hierárquica e integrados 

num SIG (sistemas de informação geográfica). Os resultados parecem promissores, na medida em que 

as entradas das cavidades conhecidas se localizam principalmente nas áreas classificadas com elevado 

a muito elevado potencial endocársico. 

Palavras-chave: potencial endocársico; análise multicritério; processo de análise hierárquica (PAH); 

sistemas de informação geográfica (SIG); Maciço Calcário Estremenho 

Abstract: The purpose of this work is to produce a cartographic model that, in the northern sector of 

Santo António plateau (Estremadura Limestone Massif, Central Portugal), allows to identify areas with 

greater probability of finding karstic caves - the endokarst potential. Several conditioning factors, such 

as the lithostratigraphy, geological structure (which includes fractures), relief energy and land cover, 

were weighted using the analytic hierarchy process and integrated in a GIS (geographic information 

systems). The results seem promising, as the entrances of the known caves are mainly located in areas 

classified as having high to very high endokarst potential. 

Keywords: endokarst potential; multi-criteria analysis; analytic hierarchy process (AHP); geographic 

information systems (GIS); Estremadura Limestone Massif 

 

1. Introdução 

A construção de um modelo cartográfico preditivo tem tanto de aliciante como de complexo. Trata-

se da compilação de informação proveniente de vários domínios do conhecimento, relativa a um 

determinado território, e a sua avaliação e conjugação para a construção de um modelo explicativo da 

distribuição espacial de um determinado fenómeno. Os sistemas de informação geográfica (SIG) são 

importantes ferramentas para auxiliar a construção desse modelo, na medida em que permitem reunir 

rapidamente toda a informação necessária numa base de dados georreferenciada, aplicar métodos de 

análise de forma automática/semiautomática e disponibilizar os resultados sob forma de mapas, 

gráficos ou ficheiros de dados geográficos vetoriais/matriciais (Longley et al., 2011). Centrado no 

domínio da geomorfologia cársica (Cunha, 1993; Ford & Williams, 2007; entre outros), o presente 
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trabalho baseia-se na construção de um modelo cartográfico que permita a representação espacial do 

potencial de carsificação subterrânea (= potencial endocársico) no sector setentrional do planalto de 

Santo António, localizado no mais emblemático e sugestivo maciço carbonatado e carsificado de 

Portugal - o Maciço Calcário Estremenho (sensu Martins, 1949). 

A temática da carsificação subterrânea assume especial relevância quando relacionada com as 

atividades do Ser Humano. De facto, a ocupação humana das regiões cársicas deve ser feita através de 

um ordenamento e planeamento territorial que tenha sempre em conta as fragilidades inerentes a este 

tipo de ambiente natural, em particular, os aspetos relacionados com os recursos hídricos 

(disponibilidade e vulnerabilidade), riscos naturais (e.g., abatimento de cavidades, inundações rápidas 

de depressões de origem cársica, desabamentos) e extração de recursos minerais, nomeadamente a 

pedra (Crispim, 1995; Rodrigues, 1998). Mas o ambiente cársico não possui apenas condicionantes às 

atividades humanas, existe toda uma paisagem peculiar (por vezes espetacular) a usufruir (Brilha, 2005; 

Cunha et al., 2014, 2018). Em profundidade, essa paisagem torna-se ainda mais interessante, quer do 

ponto de vista do geoturístico (e.g., espeleoturismo) (Rodrigues et al., 2017), quer no âmbito científico e 

didático-pedagógico. Na área de estudo o carso subterrâneo encontra-se bastante desenvolvido (Fleury, 

1925; Martins, 1949; Thomas, 1985; Crispim, 1992) e os grupos de espeleólogos locais, o Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

(ICNF) têm feito um trabalho notável na inventariação, exploração e divulgação científica das cavidades 

(Canais & Fernandes, 1999).  

No presente trabalho são identificados, analisados e ponderados os fatores condicionantes da 

carsificação subterrânea que afeta as unidades carbonatadas no sector setentrional do planalto de Santo 

António. Com base numa análise multicritério, em SIG, pretende-se avaliar o potencial endocársico, à 

escala local, e assim produzir o respetivo modelo cartográfico espacializado. Sucessivamente, a 

capacidade preditiva do modelo é avaliada/verificada através das evidências endocársicas conhecidas 

e inventariadas até ao momento. 

 

2. Construção do modelo de potencial endocársico 

A metodologia adotada no presente trabalho encontra-se descrita no fluxograma da Figura 1. 

Partimos da pesquisa de fontes de informação que permitissem selecionar uma área de estudo adequada 

aos objetivos (e.g., a existência de informação espacializada sobre o endocarso, como a localização das 

entradas de cavidades naturais conhecidas cedida em parte pelo ICNF) e, depois, procedemos à recolha 

exaustiva de toda a informação geográfica, geológica e geomorfológica que servisse para a construção 

do modelo: litologia (a que se juntam as caraterísticas faciológicas e estratonómicas), estrutura geológica 

(onde se inclui a disposição espacial das camadas rochosas e a fraturação), topografia e ocupação do 

solo. A informação recolhida permitiu individualizar quatro fatores condicionantes da carsificação: (1) 

unidades litostratigráficas, (2) densidade de fraturação, (3) energia do relevo [Diferença entre as 

altitudes máximas e mínimas numa área pertencente a uma grelha regular (Baioni & Tramontana, 2017)] 

e (4) ocupação do solo. 
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Figura 3. Fluxograma metodológico adotado neste trabalho para a construção de um modelo que permita cartografar o 

potencial endocársico. 

 

A avaliação da suscetibilidade à carsificação das unidades litostratigráficas, em acordo com vários 

autores (Klimchouk et al., 2000; Ford & Williams, 2007; Barton, 2013; e referências neles incluídas), teve 

como base os seguintes pressupostos: (1) em relação ao tipo de rocha, considerámos como sendo mais 

favoráveis à carsificação as rochas carbonatadas mais puras e, portanto, com maior percentagem de 

calcite (e.g., o calcário será mais carsificável do calcário dolomítico); (2) as rochas que apresentam mais 

constituintes impermeáveis, como as calco-margosas ou margas, são consideradas menos propensas à 

carsificação, ao passo que as rochas carbonatadas com uma grande percentagem de grãos de quartzo 

(e/ou de outros componentes insolúveis), ainda que favorecem uma circulação das águas mais eficaz, 

são consideradas intermediamente propensas à carsificação; (3) em relação a textura e a granulometria, 

estas estão muito dependentes do tipo de fácies carbonatada, daí que fossem avaliadas em conjunto, 

considerando que, no geral, as texturas micríticas e matriz-suportadas são mais carsificáveis que as 

esparíticas e grão-suportadas; (4) a recolha de informação sobre a estratonomia permitiu uma análise 

de conjunto das unidades litostratigráficas, salientando outras caraterísticas potenciadoras da 

carsificação que não são percetíveis na simples avaliação das litologias e das fácies, onde, a paridade de 

outras condições, considera-se que existe maior suscetibilidade à carsificação em sucessões 

carbonatadas com camadas relativamente homogéneas e mais espessas, por comparação com as 

sucessões mais heterogéneas em que, juntamente com os estratos solúveis, interestratificam outras 

camadas (ou conjuntos líticos) relativamente mais insolúveis (tais como quartzarenitos, margas e 

pelitos/argilitos mais ou menos carbonosos); (5) em termos de geometria das unidades líticas, considera-

se que as camadas solúveis menos inclinadas originam uma circulação mais lenta das águas em 

profundidade, proporcionando assim uma maior taxa de dissolução (também eventuais juntas de 

estratificação, mais ou menos espessas, podem funcionar como barreira à circulação hídrica vertical, 

facilitando assim uma circulação relativamente mais horizontal aproveitando os planos de 

estratificação). 

Relativamente à fraturação, uma maior densidade espacial, relacionada com a frequência com que 

ocorrem falhas, diaclases e/ou simples lineamentos, e a presença de zonas de interseção entre elas, 

indicam claramente áreas com maior capacidade de infiltração das águas em profundidade e a 

possibilidade de orientarem o desenvolvimento das cavidades (Cunha, 1988; Klimchouk et al., 2000; 
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Ford & Williams, 2007). 

Entendemos a energia do relevo como uma força motriz da carsificação (energia potencial) que é 

proporcional à diferença altimétrica (máxima e mínima) de uma determinada área. Neste estudo 

utilizou-se uma grelha de 100 m x 100 m. Áreas com maior energia do relevo são mais propensas à 

carsificação subterrânea (Moradi et al., 2016; Seif & Ebrahimi, 2014). 

Por último, áreas com uma cobertura detrítica, de solo e vegetação originam um atraso na 

infiltração e na percolação subsuperficial, ao mesmo tempo que tornam as águas meteóricas mais 

agressivas e propensas a dissolução em profundidade (Trudgill, 1985). 

O facto de o planalto de Santo António ser uma área bastante estudada ao nível da Geologia, 

Geomorfologia e Espeleologia (Fleury, 1925; Martins, 1949; Thomas, 1985; Crispim, 1992, 1995; 

Rodrigues, 1998; Azerêdo, 1993, 1998; Canais & Fernandes, 1999; Carvalho, 2013) facilitou a construção 

e a legitimação do modelo. Destacamos a importância da caraterização das fáceis carbonatadas do 

Jurássico Médio por Azerêdo (1993), assim como dos trabalhos de inventariação das cavidades e da 

avaliação das unidades líticas em termos de suscetibilidade à carsificação feita por Crispim (1992, 1995). 

Como tínhamos vários fatores influenciadores da carsificação a ponderar, com dados quantitativos 

e qualitativos, foi necessário utilizar um dos métodos da análise multicritério. A aplicação do processo 

de análise hierárquica (PAH - Saaty, 2009) permitiu-nos ponderar os fatores influenciadores da 

carsificação e a sua adequação ao modelo, sendo este avaliado pelo confronto espacial dos resultados 

com dados do endocarso conhecidos, de modo a conseguirmos verificar o modelo cartográfico 

produzido. Numa primeira fase, o PAH permitiu ponderar as classes dos quatro fatores de carsificação 

previamente escolhidos (unidades litostratigráficas, densidade de fraturação, energia do relevo e 

ocupação do solo), através de uma comparação par a par. De seguida, procedeu-se também a 

comparação par a par entre fatores. A qualidade destas comparações é descrita através da razão de 

consistência (RC) que, em todos os casos deste trabalho se apresenta com um valor inferior a 0,10 - 

indicativo de comparações satisfatórias. O peso relativo de cada fator (Wi) dá-nos a ordem de prioridade 

para cada classe associada a um fator e entre fatores.  

As camadas de informação geográfica (em formato raster), correspondentes a cada fator 

considerado para modelar o potencial endocársico, foram reclassificadas fazendo coincidir as suas 

classes com o Wi normalizado. Desta forma, num SIG, foi possível calcular o potencial endocársico 

aplicando a seguinte fórmula: Potencial endocársico = (〖Wi〗_(Classes Unidades litostratigráficas) ×〖

Wi〗_(Unidades litostratigráficas)) + (〖Wi〗_(Classes Densidade fracturação) × 〖Wi〗_(Densidade da 

fraturação) ) + (〖Wi〗_(Classes Energia do Relevo) ×〖Wi〗_(Energia do Relevo) ) + (〖Wi〗_(Classes 

Ocupação do solo) ×〖Wi〗_(Ocupação do solo) ). 

 

3. Resultados e discussão 

Da análise do modelo cartográfico desenvolvido para o potencial endocársico da área de estudo, 

sobreposto pela localização das entradas das cavidades subterrâneas conhecidas (Figura 2), verificámos 

que as ponderações atribuídas através do PAH são consistentes, pois a maioria destas entradas 

coincidem com as classes de potencial endocársico “muito elevado” ou “elevado”. Em complemento 

aos resultados obtidos na avaliação do modelo comparámos o potencial endocársico com os dados de 

outro trabalho, de temática similar e realizado na mesma área - Crispim (1992, 1995). No resultado deste 

exercício comparativo certificámos, genericamente, que as unidades categorizadas como “Formações 

carsificadas” coincidem com classes de potencial endocársico mais elevado e que o decréscimo do 

potencial endocársico corresponde a um decréscimo das “Formações carsificadas”. 

Por outro lado, os dados das cavidades referem-se apenas a localização das entradas/saídas de 

grutas que podem pertencer a complexos sistemas de galerias subterrâneas. Com dados topográficos 

que permitissem cartografar o desenvolvimento desses sistemas, e compará-los com o modelo 

produzido, poderíamos realizar uma análise mais adequada dos resultados alcançados. Outro elemento 

a ter em conta é que o inventário da localização das entradas das cavidades diz respeito ao conhecimento 

atual (pelo menos até fevereiro 2021), sendo que esta distribuição pode ser modificada com a descoberta 

de novas grutas e assim condicionar a legitimidade do modelo. 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
225 

 

 

 
Figura 2. Mapa do potencial endocársico e localização de cavidades cársicas conhecidas no sector setentrional do planalto 

de Santo António (Maciço Calcário Estremenho, Portugal Central). 

 

A avaliação do modelo cartográfico produzido baseou-se na análise da curva de sucesso (ou 

predição). Seguindo o fluxograma da Figura 1 aplicámos o modelo cartográfico de forma iterativa até 

obter valores da área abaixo da curva de sucesso (AAC) aceitáveis e indicativos da capacidade preditiva 

do modelo. Para a totalidade da área de estudo, o valor da AAC é de ~82,5% (Figura 3), tipificando o 

modelo como bom ou, dito de outra forma, com uma capacidade preditiva aceitável. 
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Figura 3. Curva de sucesso para a área de estudo. 

 

4. Conclusões 

O potencial endocársico de um maciço carbonatado carsificado depende de vários fatores 

condicionantes que contribuem de forma diferenciada para o processo de carsificação em profundidade 

e que, em regra, quase sempre funcionam de modo interdependente. A litologia (com particular 

destaque para a litostratigrafia) tem grande importância na carsificação. Detalhes associados às 

caraterísticas faciológicas, estratonómicas e à geometria das camadas carbonatadas podem ser 

determinantes para o maior ou menor potencial endocársico. Um incremento da entrada das águas 

meteóricas no maciço rochoso está intrinsecamente ligado à existência de fissuras (fraturas e planos de 

estratificação), sendo que a velocidade dessas águas é potenciada pelo gradiente hidráulico, ou seja, 

pela diferença altimétrica entre pontos de entrada (e.g., sumidouros) e pontos de saída (exsurgências), 

podendo esta diferença ser caraterizada através da energia do relevo. A facilidade com que as águas 

meteóricas entram no maciço rochoso e o modo como o percorrem assumem particular importância e, 

por isso, torna-se essencial caraterizar também as eventuais coberturas existentes (e.g., depósitos 

siliciclásticos, solo e vegetação). O potencial endocársico está associado ao maior ou menor 

desenvolvimento de formas subterrâneas (cavidades) que, por vezes, têm expressão à superfície (e.g., 

entrada de algares e de lapas). 

As caraterísticas geológicas e geomorfológicas do sector setentrional do planalto de Santo António 

revelaram-se determinantes para a avaliação do potencial endocársico, assim como o conhecimento da 

localização das entradas das cavidades para a avaliação/verificação do modelo cartográfico proposto. 

Julgamos que a utilização do modelo em áreas maiores do Maciço Calcário Estremenho, ou mesmo 

noutros maciços carsificados, é imprescindível para a sua legitimação numa perspetiva de generalização 

da sua aplicação. Também ficou claro que o modelo é bastante dependente da qualidade/quantidade da 

informação que lhe serve de base, nomeadamente, do conhecimento do endocarso. 

 

Bibliografia 

Azerêdo, A. C. (1993). Jurássico Médio do Maciço Calcário Estremenho (Bacia Lusitânica): análise de fácies, 

micropaleontologia, paleogeografia. Tese de Doutoramento, Departamento de Geologia da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, 366 p. 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
227 

 

Azerêdo, A. C. (1998). Geometry and facies dynamics of Middle Jurassic carbonate ramp sandbodies. West-Central 

Portugal, University of Birmingham, 34 p. 

Baioni, D., Tramontana, M. (2017). Energy of relief as useful geomorphic index to record seabed tectonic activity: 

preliminary results from the Sardinia Basin (Tyrrhenian Sea). Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, 

EGU2017-1762-1. 

Barton, H. A. (2013). Biospeleogenesis. Treatise on Geomorphology, J. Shroder (Editor in Chief), A. Frumkin 

(Editor), Academic Press, San Diego, CA Vol. 6, Karst Geomorphology, pp. 38-56. 

Brilha, J. (2005). Património geológico e geoconservação a conservação da natureza na sua componente geológica. 

Palimage, Viseu, 190 p. 

Canais, F., Fernandes, J. (1999). Lapas e Algares da Serra de Santo António. SubTerra - Grupo de Espeleologia 187 

p. 

Carvalho, J. M. (2013). Tectónica e caraterização da fraturação do Maciço Calcário Estremenho, Bacia Lusitânica. 

Contributo para a prospeção de rochas ornamentais e ordenamento da atividade extrativa. Tese de 

Doutoramento, Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 443 p. 

Crispim, J. A. (1992). Características cársicas das rochas carbonatadas da região central do Maciço Calcário 

Estremenho. Algar, Boletim da Sociedade Portuguesa de Espeleologia n.º 3, Lisboa, pp. 9-18. 

Crispim, J. A. (1995). Dinâmica cársica e implicações ambientais nas depressões de Alvados e Minde. Tese de 

Doutoramento em Geologia, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 388 p. 

Cunha, L. (1988). As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere. Estudo de Geomorfologia. Tese de 

Doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 325 p. 

Cunha, L. (1993). Geomorfologia estrutural e cársica. O Quaternário em Portugal, Balanço e Perspectivas, Colibrí, 

Lisboa, pp. 63-74. 

Cunha, L., Dimuccio, A., L., Aubry, T. (2014). Património cársico no Centro de Portugal. O caso do Maciço de Sicó. 

Património Geomorfológico e Geoconservação. Experiências em Portugal e no Brasil, Atas/proceedings do I 

Encontro Luso-Brasileiro de Património Geomorfológico e Geoconservação, pp. 27-34. 

Cunha, L., Dimuccio, A., L., Paiva, I. (2018). Geopatrimónio cársico e desenvolvimento local no Maciço de Sicó. 

Desafios para afirmar a Lusofonia na Geografia Física e Ambiente, II Encontro Luso-Afro-Americano de 

Geografia Física e Ambiente, pp.1227-1233. 

Fleury, E. (1925). Portugal Subterrâneo, Ensaio de espeleologia portuguesa. Coleção Natura, Lisboa, 45 p. 

Ford, D., Williams, P. (2007). Karst Geomorphology and Hydrology. John Wiley & Sons, Ltd, 562 p. 

Klimchouk, A., Ford, D., Palmer, A., Dreybrodt, W. (2000). Spleogenesis, Evolution of Karst Aquifers. National 

Speleological Society. Alabama. January 2000 Edition, 527 p. 

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. (2011). Geographic Information Systems & Science. 

Third Edition, John Wiley & Sons, 539 p.  

Martins, A. F. (1949). Maciço Calcário Estremenho. Contribuição para um Estudo de Geografia Física. Tese de 

Doutoramento. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 248 p. 

Moradi, S., Kalantari, N., Charchi, A. (2016). Karstification Potencial Mapping in Northeast of Khuzestan Province, 

Iran, using Logic and Analytical Hierarchy Process (AHP) techniques. Geopersia 6, pp. 265-282. 

Rodrigues, L. M. E. (1998). Evolução geomorfológica quaternária e dinâmica actual. Aplicações ao ordenamento do 

território. Exemplos no Maciço Calcário Estremenho. Tese de Doutoramento em Geografia Física, 

Universidade de Lisboa, 868 p. 

Rodrigues, H. A., Rodrigues, M. L., Lobo, H. S. (2017). Espeleoturismo em Portugal: Panorama Geral do Uso 

Turístico das Cavidades Naturais. Revista Rosa dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 9 (I), pp. 92-106. 

Saaty, T. L. (2009). Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, 

Opportunities, Costs, and Risks. RWS Publications, Pittsburg, PA USA, 352 p. 

Seif, A., Ebrahimi, B. (2014). Using GIS to evaluate degree of karstification according to some important factors in 

carbonate rocks in Iran. Carbonate Evaporites 29, pp. 107-126. 

Thomas, C. (1985). Cova da Velha. Espeleo Divulgação n.º 4, Núcleo de Espeleologia da Universidade de Aveiro, 

pp. 30-35. 

Trudgill, S. T. (1985). Field observations of limestone weathering and erosion in the Malham District, North 

Yorkshire. Filed Studies 6, pp. 201-236. 

 

  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
228 

 

PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO GEOMINEIRO: O TRILHO DAS 

MINAS, EM VILA NOVA DE FAMALICÃO 

Carvalho, Bruno 1*;   Sampaio, Joaquim 2; Pereira, Paulo 3 

1 Instituto de Ciências da Terra, polo da Universidade do Minho; bfac24@gmail.com  

2 CEGOT - Universidade do Porto, joaquimsampaio2010@hotmail.com  

3 Instituto de Ciências da Terra, polo da Universidade do Minho, paolo@dct.uminho.pt  

*Autor correspondente: bfac24@gmail.com; Tel.: +351-914193658 

 

Resumo: A inventariação do património geomineiro, do setor ocidental do concelho de Vila Nova de 

Famalicão, integra 25 locais de interesse científico, didático e turístico relevante. Este inventário foi o 

ponto de partida para a criação do Tilho das Minas, cujo objetivo é preservar e valorizar o património 

geomineiro local, no âmbito de uma estratégia de valorização da geodiversidade e do património 

geológico. Foram consultados arquivos mineiros para o conhecimento detalhado das concessões 

mineiras associadas, e foram realizadas entrevistas à população local com vista à recuperação da 

memória coletiva das minas. Esta informação constitui-se como base para conteúdos de suporte a visitas 

e a atividades associadas ao trilho. 

Palavras-chave: Património Geomineiro; Inventário Geomineiro; Memória Coletiva; Trilho das Minas; 

Vila Nova de Famalicão 

Abstract: The inventory of the geomining heritage, from the western sector of the municipality of Vila 

Nova de Famalicão, includes 25 places of scientific, educational and relevant tourist interest. This 

inventory was the basis for the creation of Trilho das Minas (Mines Trail), whose purpose is to preserve 

and enhance the local geomining heritage, within the scope of a strategy to geodiversity and geological 

heritage. We consulted mining archives for detailed knowledge of the associated mining concessions, 

and we conducted interviews with the local population to recover the mines collective memory. This 

information is the basis for content to support the trail visits and activities. 

Keywords: Geomining Heritage; Geomining Inventory; Collective Memory; Mines Trail; Vila Nova de 

Famalicão 

 

1. Introdução 

No setor ocidental do concelho de Vila Nova de Famalicão ocorrem vestígios de exploração mineira 

que remontam à cultura castreja (Dinis, 1993). As minas de volfrâmio e de estanho, particularmente 

ativas durante a II Guerra Mundial e nos anos seguintes, provocaram grandes impactes económicos, 

sociais e paisagísticos. A riqueza geológica deste território também está ligada à extração de outros 

recursos minerais, como grafite e caulino, dando origem a um património geomineiro significativo. 

O património geomineiro pode ser definido como a combinação dos elementos tangíveis e 

intangíveis do património mineiro com elementos minerais e rochosos que foram explorados no 

passado, conciliando a história da Terra com a história da humanidade (Carcavilla et al., 2013; Díaz-

Martínez & Fernández-Martínez, 2015). O património geomineiro da área estudada corre o risco de ser 

destruído e de cair no esquecimento, com o desaparecimento da população que participou na 

exploração mineira ou que de perto conheceu esta atividade extrativa. Assim, trata-se de um tipo de 

património a preservar e valorizar, na linha do que vários autores têm vindo a defender, 
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nomeadamente, nos domínios da geodiversidade (Gray, 2003, 2008), da geoconservação (Carcavilla et 

al., 2013; Brilha, 2015, 2016) e do património geomineiro (Mata-Perelló, et al., 2018).  

A investigação levada a cabo nesta área de estudo teve por base a observação direta, com a 

inventariação do património geomineiro, e a observação indireta, com a análise documental de 

processos de concessões mineiras, de cartografia temática (trabalhos de lavra, atitudes dos filões, dados 

estratigráficos, etc.) e entrevistas à população local com conhecimento sobre as minas e a atividade 

mineira. 

A identificação, descrição e explicação desta herança geomineira materializa-se na criação do 

Trilho das Minas (Figura 1). Este trilho serve de base à interpretação do território e à preservação e 

valorização do seu património geomineiro e da memória coletiva local, reforçando a consciência da 

comunidade relativamente ao seu património (Nora, 1993). O Trilho das Minas constituirá uma nova 

centralidade deste território, potenciando visitas de estudo, sobretudo da população estudantil, visitas 

turísticas, atividades físicas (pedestrianismo, BTT, …), geocaching, etc. Este trabalho resulta de uma 

parceria com a Associação Famalicão em Transição. 

   
Figura 1. Locais de interesse geomineiro, geológico e arqueológico do Trilho da Minas 

 

2. Património geomineiro 

Qualquer estratégia de geoconservação deve ter por base a realização de um inventário, uma 

análise do valor dos geossítios, medidas de conservação, interpretação, divulgação e monitorização dos 

locais (Brilha, 2005). 

Numa primeira fase, foram inventariados 25 locais (Figura 1). Destes, 11 são relativos à exploração 

de minerais metálicos (cassiterite e volfrâmio), 6 dizem respeito a minerais não metálicos (caulino e 

grafite) e 8 correspondem a património geológico e arqueológico.  

Nos locais de interesse geomineiro de minerais metálicos, os vestígios correspondem 

essencialmente a entradas de mina, poços de exploração abandonados, movimentações de terras e 

escombreiras de mina. Nos locais relativos a minerais não metálicos observam-se taludes com minério 

e outros.  
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Com vista à caraterização e à avaliação do valor dos locais geomineiros inventariados, foram 

consultados o Fundo Local Vasco de Carvalho, o Arquivo Municipal Alberto Sampaio e o Arquivo de 

Minas da Direção Regional da Economia do Norte (DRE-N). A pesquisa efetuada nestes arquivos 

resultou na identificação e análise de documentos relativos às concessões mineiras do concelho (Tabela 

1), como pedidos de concessão, planos de lavra, plantas de trabalhos (Figura 2), relatórios de produção 

ou mesmo notícias de imprensa local.  

 
Tabela 1. Concessões mineiras no setor ocidental do concelho de Vila Nova de Famalicão 

W – Tungsténio; C – Carbono; Sn – Estanho 

 

A mina de Paúlos, na freguesia de Outiz, a maior do concelho, destaca-se em dimensão e em 

produção (Figura 2). Esta mina apresentava um total de cinco galerias, das quais uma chegou a ter seis 

pisos em exploração, cada um com dois metros de altura, e vinte e seis metros de profundidade entre a 

superfície e o piso mais profundo. 

Nº de 

Concessão 
Substância Minerais 

Denominação 

da Mina 
Freguesia 

Data de  

Concessão 
Proprietários 

? W Volframite Anta Cavalões 1953-?? Domingos Ribeiro. 

966 C Grafite Terra Negra 
Ribeirão – 

Lousado 
1920-1962 Srs. Pinto & C.ª 

1099 C Grafite 
Lugar da 

Igreja 

Vilarinho 

das Cambas 
1922-1989 Srs. Pinto & C.ª 

1301 C Grafite Ferreiros Ribeirão 1923-1989 

Francisco Abílio 

Gonçalves da Silva, 

Lda. 

2321 W e Sn 

Volframite 

e 

Cassiterite 

Lugar de 

Espido 

Vilarinho 

das Cambas 
1948-1975 

Hilário Souto 

Castro e Cândido 

Moreira Sousa. 

2654 W e Sn 

Volframite 

e 

Cassiterite 

Miradouros Cavalões 1950-1963 

José Domingos de 

Azevedo e José da 

Silva Pereira. 

2828 W e Sn 

Volframite 

e 

Cassiterite 

Alpoim Fradelos 1953-1961 
Sociedade Rebelo & 

Soares, Lda. 

2998 W Volframite Paúlos Outiz 1975-1992 
Gaudêncio & 

Freitas, Lda. 

3005 W Volframite Pedra Fita Cavalões 1955-1962 
Ruella, Pereira & 

Corvacho, Lda. 

3157 Sn Cassiterite Ferreiros Fradelos 1957-1991 
Manuel Azevedo 

Cunha e Pereira. 

3424 - Caulino Raídos Ribeirão 1969-1992 
Couto & Moura, 

Lda. 

3444 - Caulino Carreiro 
Gondifelos –

Negreiros 

1971- Em 

vigor 

ECC Portugal - 

Minerais 

Industriais, Lda. 
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Fonte: Dossier 2998 da DREN (1957) 

Figura 2. Extrato da planta de trabalhos realizados na mina de Paúlos, em 1957  

 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE, 2001), em 1955, foram extraídas em 

Portugal 106728 toneladas de minerais metálicos, dos quais 3000 toneladas de tungsténio (W) e 1000 

toneladas de estanho (Sn). A produção da mina de Paúlos nesse ano foi de 1841,6 kg de minério apurado 

(concentrados de W e Sn), de acordo com o dossier 2998 da DRE-N. O pico da exploração local destes 

minerais ocorreu durante a II Guerra Mundial, quando o volfrâmio alcançou preços elevadíssimos. A 

produção mineira aumentou 50% em valor, em 1941, e o volfrâmio cobriu 63% do valor total. Em 1942, 

em Fradelos, freguesia integrante do Trilho das Minas, foram extraídas cerca de 110 toneladas de 

minério variado (W e Sn) (Monteiro, 1997). 

 

3. A Memória das minas 

A maior parte da população local que assistiu ao funcionamento das explorações mineiras de 

volfrâmio e estanho já faleceu. Os descendentes, que ouviram os pais contar histórias das minas, têm 

idades normalmente superiores a 60 anos. Com o desaparecimento desta população, perder-se-á uma 

memória coletiva fundamental. No sentido de a manter viva e passá-la para as gerações seguintes, foram 

realizadas entrevistas a trabalhadores clandestinos, a filhos e esposas de mineiros e ainda a pessoas com 

residência nas proximidades das minas. Até à data, foram realizadas 15 entrevistas, a pessoas com 

idades compreendidas entre os 59 e os 89 anos. 

A análise de conteúdo das entrevistas permitiu tipificar perfis das pessoas (trabalhadores ou não) 

que se relacionaram de perto com a exploração mineira, particularmente de volfrâmio. A generalidade 

dos entrevistados referiu que a mina de Paúlos era responsável por grandes fluxos financeiros e de 

pessoas, associados à elevada extração de minério. Os trabalhadores das minas laboravam em condições 

difíceis, em poços ou túneis húmidos e escuros, correndo risco de vida. As condições socioeconómicas 

destes eram más: apresentavam níveis de vida baixos, eram analfabetos ou com pouca escolarização, e 

ganhavam mal, refletindo-se negativamente na alimentação, na habitação e nas restantes necessidades 

familiares. A pobreza, a fome e as condições de vida difíceis foram denominadores comuns que os 

entrevistados referiram.  

Para além dos trabalhadores, quase todos os entrevistados se referiram aos «pilhas», pessoas que 

iam buscar minério, com consentimento dos guardas das minas ou clandestinamente. O material 

rochoso retirado da mina era triturado, peneirado e lavado. As escombreiras, que acumulavam material 

sobrante da lavagem, ficavam à boca das minas. Os «pilhas» levavam sacos desse material, na esperança 
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de poderem encontrar pequenos bocados de minério que não tivessem ficado retidos no primeiro 

processo de lavagem. Por vezes, aventuravam-se mais e entravam nas minas. Outras vezes escavavam 

poços nas imediações. Quando estas atividades eram clandestinas, podiam acontecer várias peripécias, 

como serem presos, serem corridos, perderem bens que levavam consigo, etc. A quase totalidade dos 

entrevistados também referiu a solidariedade e simpatia dos residentes locais para com os «pilhas», 

avisando-os de quando tinham de fugir. Outras vezes, eram os «pilhas que se organizavam, ficando um 

a vigiar, a ver se aparecia o dono, o guarda da mina ou a GNR. Para isso gritavam: «Ó pilhas, olh’á 

guarda!». Estas pessoas vinham dali e das freguesias vizinhas. Eram homens, mulheres, jovens e 

crianças que viam nas minas forma de conseguir rendimentos para diminuir a fome. Outros, mais 

ventureiros e sagazes, donos de terrenos ou com a esperteza necessária para convencer aqueles a deixá-

los esburacar os montes, conseguiram fazer pequenas fortunas, refletindo-se nas casas e terrenos que 

adquiriam. No grupo dos bem-sucedidos também estavam os intermediários, que compravam o 

minério aos «pilhas» e a pequenos exploradores, e o vendiam à indústria metalúrgica, em Braga. O 

preço do minério era calculado ao kg e variava com a sua procura internacional. No meio da recolha do 

minério, podiam aparecer «xinas», que consistiam em amostras de minério com dimensões 

significativas, podendo ultrapassar os 500 gramas numa só amostra. Estas «xinas» tinham um valor 

muito elevado, não só pelo seu peso, mas também pela sua raridade.  

As entrevistas revelaram a corrida ao volfrâmio, os negócios deste minério, os riscos, a 

complacência e generosidade para com os «pilhas» e a população. Algumas das expressões foram: «o 

volfrâmio valia muito dinheiro e naquele tempo todo o tostão era bem-vindo»; «por vezes tinha de 

largar tudo e correr pelo monte fora para não ir preso ou para não apanhar porrada dos guardas»; «ia 

buscar o meu bocadinho às minas porque isto valia muito e permitia que eu trouxesse um dinheirinho 

para casa». 

Também descrita pelos entrevistados, foi a grandiosidade da mina de Paúlos, com várias 

referências como: «a mina atravessava o monte todo e tinha vagonetes para trazer a terra com minério 

para fora»; «tinha tanques enormes para fazer a lavagem da terra que vinha da mina». Já as minas mais 

pequenas eram descritas como simples poços com poucos trabalhadores envolvidos: «faziam poços 

fundos, o minério vinha em cestas puxadas cá de cima e lavavam para ver o que tinha»; «havia só alguns 

trabalhadores».  

 

4. Vestígios arqueológicos da exploração mineira  

O castro de Penices, na freguesia de Gondifelos, localiza-se perto da mina de Miradouros (Figura 

1). O castro está a cerca de 40 metros acima dos cursos de água e dos terrenos aluviais do rio Ave e 

afluentes, com elevada fertilidade agrícola. A existência de achados arqueológicos de joias em ouro e 

objetos de bronze e a identificação de práticas metalúrgicas em alguns dos castros do Baixo Ave 

remetem para a prática de uma desenvolvida atividade metalúrgica, que era certamente derivada da 

existência de variados recursos mineiros, especialmente o ouro e o estanho, podendo ter funcionado 

como estímulo ao assentamento e crescimento de povoados ao longo do I milénio a.C. (Dinis, 1993). No 

castro de Penices ocorrem vestígios de forjas e, em artefactos encontrados nos trabalhos arqueológicos, 

foi detetada a presença de estanho na sua composição (ibidem), um dos minérios explorados na mina 

de Miradouros, entre 1950 e 1960. O património arqueológico e o património geomineiro possuem aqui 

forte ligação. Os locais de interesse geomineiro inventariados não só apresentam relação com o 

povoamento mais recente, mas também terá sido um dos fatores determinantes para a origem do castro 

de Penices. 

 

5. Conclusão 

O património geomineiro do concelho de Vila Nova de Famalicão é relevante quanto ao seu valor 

científico, económico, cultual e ambiental. No entanto, o reconhecimento destes valores nunca foi 

estabelecido, principalmente ao nível de iniciativas de valorização do património natural e cultural e da 

gestão do território. Nesse sentido, está em curso o projeto do Trilho das Minas, para a implementação 
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de um circuito pedonal de visitação de locais de interesse geomineiro. Este trilho contempla: a 

delimitação e estruturas do trilho propriamente dito; conteúdos de suporte à visitação, expressos em 

painéis, panfletos e aplicações digitais; atividades de campo como visitas guiadas pelo trilho e às 

galerias. Atualmente, os locais de interesse geomineiro encontram-se ao abandono e em elevado estado 

de degradação, pelo que se espera que possam ser recuperados e integrados no Trilho das Minas, com 

as devidas condições de segurança para a visitação.     

A caraterização geológica e o inventário dos locais de interesse geomineiro permitiram conhecer 

melhor os principais locais mineiros no concelho. De igual forma, as entrevistas realizadas ajudaram a 

perceber os ambientes que rodearam as décadas de corrida ao minério, as características físicas das 

minas, como funcionavam e, sobretudo, o contributo da atividade mineira para o desenvolvimento 

social e económico local. Estes dados constituem um primeiro suporte para os conteúdos a implementar 

no Trilho das Minas, e fazem parte de um trabalho que visa apresentar propostas e estratégias de 

valorização da geodiversidade e do património geológico do concelho de Vila Nova de Famalicão. 
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Resumo: Desde finais do século XIX que se procura interpretar os testemunhos geomorfológicos das 

Glaciações Plistocénicas na Serra do Soajo. O presente estudo procura revisitar a temática glaciária e 

suas fisionomias, e apresentar os resultados de reconhecimentos de campo e interpretações de novos 

dados recorrendo aos SIG, que confirmam a presença das moreias assinaladas na bibliografia. Porém, 

foi possível refinar a sua expressão em termos de forma e extensão, salientando-se o caso mais evidente 

do Lombo de Gorbelas. Todavia, no sector do Alto Vez identificaram-se novas cristas morénicas: na 

base da elevação do Maranho, no vale imediatamente a sul da Pedrada, e lateralmente no vale do 

Ramiscal. É notório o processo de retrocesso glaciário que as distribuições das moreias evidenciam, 

assim como o efeito de fases glaciárias que retrabalharam a paisagem serrana do Maciço do Soajo. 

Palavras-chave: Cristas morénicas; Plistocénico; Glaciação; Serra do Soajo; SIG.  

Abstract: Since the end of the 19th century, attempts have been made to interpret the geomorphological 

testimonies of the Plistocene glaciations in the Soajo Mountains. The present study seeks to revisit the 

glacial theme and its morphologies, and to present the results of field reconnaissance and interpretation 

of new data using GIS, which confirm the presence of the moraines noted in the bibliography. However, 

it was possible to refine its expression in terms of shape and extension, highlighting the most 

straightforward case of Lombo de Gorbelas. Yet, new moraine ridges were identified in the Alto Vez 

section: at the base of the Maranho peak, in the valley immediately south of Pedrada peak, and laterally 

in the Ramiscal valley. The process of ice retreat is notorious, as the effect of several glaciers’ phases 

reworking the mountain landscape of the Soajo Mountain. 

Keywords: Moraine Ridges; Pleistocene; Glaciation; Serra do Soajo; GIS.  

 

1. Introdução 

As cristas morénicas são testemunhos geomorfológicos de origem glaciar que permitem 

compreender a extensão máxima e o recuo de glaciares de montanha em áreas que os tiveram no 

passado. Na prática, a interpretação geomorfológica da posição das moreias permite aferir a altitude da 

deposição lateral e frontal dos sedimentos transportados pelo glaciar e o correspondente alcance 

máximo das línguas glaciárias, bem como o comportamento dos fluxos glaciários durante o Plistocénico, 

época em que as montanhas mais elevadas da Península Ibérica foram modeladas por importantes 

Glaciares de Montanha. 

Desde o final do século XIX até à década de 1980 que a temática da existência (ou não) de 

morfologias de génese glaciária com idade plistocénica foi sucessivamente discutida. Nesta 

controvérsia, Lautensach (1932) coloca em causa os vestígios apontados no NW de Portugal assumindo 

que as provas apresentadas deveriam ser mais concretas, e redirecionando assim, o interesse dos 

https://cgeop.pt/
mailto:edgarjunceiro@gmail.com
mailto:atgomes@letras.up.pt
mailto:xepalber@gmail.com
mailto:hic@isep.ipp.pt


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
235 

 

investigadores para a Serra da Estrela. 

A revisão bibliográfica executada por Carvalho et al. (1981) permite concluir que a comunidade 

científica, apenas entre 1978 e 1983, com os estudos de Coudé-Gaussen (1978, 1983), aceita a confirmação 

dos testemunhos geomorfológicos das glaciações plistocénicas nas montanhas do NW de Portugal.  

Em tempos mais recentes, Ferreira et al. (2000) cartografa as evidências geomorfológicas no maciço 

do Gerês; Pereira et al. (2009, 2020), avançam na identificação de morfologias e sedimentos de génese 

glaciária; Santos et al. (2015) efetuam medições do till fabric e classificam os tills quanto à sua posição na 

área glaciada da Serra do Soajo; Martins et al. (2014), aplicam análises morfométricas a circos glaciários 

do Soajo e Calicis et al. (2017), através de imagens de drone, recolhem informação topográfica para 

interpretações de fisionomias glaciárias. Peréz-Alberti (2022), recentemente, estabelece uma 

reconstituição geral da área glaciada nas Montanhas do Soajo-Peneda-Gerês com base na literatura, em 

trabalho de campo e interpretação de gabinete (MDT, MDS e ortofotomapas). 

Resulta daqui a constatação que as montanhas mais elevadas do NW de Portugal, durante o 

Plistocénico, foram submetidas a intensos processos de erosão e sedimentação glaciária. Assim, na 

paisagem atual evidenciam-se formas de erosão como vales glaciários, rochas aborregadas, estrias, 

substrato polido do leito glaciário e formas acasteladas arrasadas pela passagem do gelo; e de deposição 

glaciária, como cristas morénicas laterais e frontais, depósitos de till subglaciários, supraglaciários e de 

acreção/deformação, e inúmeros blocos erráticos. 

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados da identificação de moreias e blocos erráticos 

na Serra do Soajo, mediante a identificação e interpretação prévia em gabinete de novos dados SIG, e 

posteriormente, a sua validação por reconhecimento de campo. Os complexos morénicos identificados 

e georreferenciados, revelam alguns dados novos sobre a herança glaciária plistocénica da Serra do 

Soajo, que permaneceu despercebida por falta de modelos digitais de terreno detalhados e de imagens 

orto retificadas de qualidade.  

 

2. Materiais e Métodos 

A identificação e confirmação de cristas morénicas e blocos erráticos baseou-se nos seguintes 

dados: 1) bibliografia existente (Coudé, 1983; Pereira et al., 2009, 2020; Santos et al., 2015); 2) dados 

altimétricos LiDAR com 70 cm de resolução espacial (MDT, MDS e Ortofotomapa); 3) Cartas Militares 

(1/25.000) e Cartas Geológicas (1/50.000); 4) Ortofotomapas com 25 cm de resolução espacial (DGT - 

2018); 5) reconhecimentos de campo. 

A partir da bibliografia publicada sobre as glaciações plistocénicas do NW da Ibéria, revisitaram-

se os dados publicados sobre a herança glaciária da Serra do Soajo, de forma refinar o trabalho de 

gabinete e, ao mesmo tempo, (re)descobrir formas glaciárias menos evidentes. 

Após o reconhecimento de gabinete, realizaram-se 11 saídas de campo (um total de ca. de 120 km 

de percursos pedestres) para conhecer as morfologias previamente identificadas e documentadas, assim 

como para fundamentar novas interpretações na reconstrução do sistema paleoglaciário da Serra do 

Soajo. Durante os reconhecimentos de campo, efetuou-se a georreferenciação de elementos 

geomorfológicos importantes para a reconstrução da dinâmica glaciar. Para tal, elaborou-se uma base 

de dados espacial que nos permitiu registar no telemóvel os dados de localização, os atributos das 

formas e respetivas fotografias georreferenciadas.  

A resolução espacial do Modelo Digital de Terreno (MDT) e do Modelo Digital de Superfície (MDS) 

foi preponderante no mapeamento das morfologias glaciárias associadas à deposição de materiais, tais 

como os complexos e cristas morénicas, e os blocos erráticos. A toponímia local advém das Cartas 

Militares (1:25.000), os Ortofotomapas auxiliaram a identificação de cristas morénicas, e para melhorar 

a identificação de blocos erráticos, recorreu-se às Cartas Geológicas nº 1B e 1D (1:50.000). 
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3. Resultados e discussão 

A interpretação dos novos modelos digitais, ortofotos e o posterior reconhecimento campo, atestam 

a existência das moreias já assinaladas na bibliografia, nomeadamente, nos trabalhos de Gaussen et al. 

(1978, 1983), Pereira et al. (2009), Santos et al. (2015) e Perez-Alberti (2022).  

Assim, a presença de moreias destaca-se nas seguintes áreas: 1) o setor oriental do Soajo dominado 

pelos circos em cascata e pelo vale glaciário do Cabril; 2) o vale glaciário do Vez (Branda de Santo 

António - Sra. Da Guia - Branda da Aveleira - Branda do Furado); 3) o setor ocidental da Branda das 

Gémeas; 4) o setor planáltico do Alto Vez – Ramiscal – Maranho, no qual parece ter existido um amplo 

glaciar de planalto que alimentaria as línguas glaciárias do Vez e do Ramiscal (mais curta), e que 

transbordava para o setor oriental por algumas celas, onde hoje é possível observar superfícies polidas 

no substrato. 

No entanto, nestas áreas foi possível definir melhor o número, a forma e extensão das cristas 

morénicas, e identificar complexos morénicos que se encontram já um pouco desmantelados (fig. 1d). 

A identificação de blocos erráticos, particularmente os mais volumosos, melhorou 

significativamente mediante a interpretação do MDS/ortofotos e a georreferenciação no campo. A 

posição topográfica diferenciada que certos blocos erráticos ocupam em locais muito próximos, como 

acontece na Branda da Aveleira, sugere a hipótese da ocorrência de várias fases de deglaciação ou 

amplitudes distintas por glaciações diferentes. 

As novas cristas morénicas foram identificadas, essencialmente, no setor do Alto Vez, com 

destaque para os setores mais elevados do Maranho e do Ramiscal, assim como na passagem do planalto 

do Alto Vez para o vale glaciário do Vez. No sopé sul da elevação da Pedrada (aproximadamente entre 

os 1250-1300 m de altitude), também se identificou um complexo morénico muito desmantelado e 

inúmeros blocos erráticos. 

Como exemplos do reconhecimento e interpretação geomorfológica resultantes desta investigação 

apresentam-se os setores do Lombo de Gorbelas e do Maranho. 

No caso do Lombo de Gorbelas (fig. 1), são notórias as várias moreias laterais que assentam no 

interflúvio largo que define o “lombo” (fig. 1a e b), assim como pequenas moreias de retrocesso que se 

identificam a montante (fig. 1c). No fundo do vale do rio Cabril também é possível distinguir uma 

moreia que poderá estar associada ao retrocesso da língua glaciária que ocupava o vale.  

A posição das moreias no interflúvio, relativamente ao fundo do vale atual do rio Cabril, permite 

estimar no máximo glaciário, uma espessura aproximada de 150-160m da língua glaciária que percorria 

o vale até à povoação de Rouças, i.e., com cerca de 3 km desde os circos do Cabril até às moreias que se 

encontram nesta povoação. 

Nos complexos morénicos identificados registam-se como moreias laterais supraglaciárias aquelas 

que acompanham a linha de interflúvio pelas vertentes do Cabril ca. dos 1080 m e Lombo de Gorbelas 

aprox. aos 1040 m de altitude. A língua escorreria pelo vale glaciário do Cabril seria simples, 

coalescendo, a partir dos 803 m de altitude, com a língua vinda do sistema de circos de Gorbelas-

Ramisquedo, praticamente, quase já em Rouças. De referir, no sopé do circo complexo do Cabril, a 

existência de uma moreia de retrocesso com 100 m de comprimento e 50 m de altura com orientação 

WSW-ENE aos 1102 m de altitude (fig. 1a, b e c).  

Os fatores preponderantes no retardar da ablação glaciária e aparecimento de moreias em secções 

mais avançadas do sistema glaciário da Serra do Soajo reside na posição dominante das vertentes 

orientadas a Este. Cremos que a exposição destas vertentes associada aos menores valores de radiação 

solar que recebem, e à situação de abrigo face aos ventos oceânicos de Oeste, torna-as mais propensas à 

manutenção das baixas temperaturas e à conservação do gelo, o que se reflete na abundância de material 

de deposição glaciária nos vales do Cabril, Gorbelas, Ramisquedo, Junqueira e Bosgalinhas (fig. 1a). 

No caso das cristas morénicas posicionadas no vale do Rio Ramiscal e sopé da elevação do Maranho 

entre os 1200 m e os 900 m (fig. 2), estas ligam-se com drenagem glaciária a partir do campo de gelo de 

Lamas do Vez – Maranho - vertentes N da Pedrada – Ramiscal, uma ampla bacia favorável à acumulação 

de gelo. Estas moreias apresentam-se lateralmente face ao pequeno circo do Maranho, no entanto, é 

notório o recuo que sofreram durante a sua génese. A interpretação da fig. 2, sugere que a moreia lateral 

m2 seria a primeira a formar-se, dada a posição avançada face à moreia m1.  
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Figura 1. Geomorfologia glaciária do setor oriental da Serra do Soajo: a) perspetiva geomorfológica dos circos (e vales) 

glaciários do Cabril (C), Gorbelas (G), Ramisquedo (R) e Junqueira (J); b) modelo sombreado do Circo e vale do Cabril, e do 
Lombo de Gorbelas (LG), onde se individualizam várias cristas morénicas; c) moreia de retrocesso no circo do Cabril; d) 

bloco errático depositado lateralmente face ao vale do Cabril, a montante do Lombo de Gorbelas. 

 

O aparecimento de moreias neste local, bem como a orientação que evidenciam comprovam a 

drenagem do campo de gelo de Lamas do Vez (fig. 2a) - de ENE para WSW. A flexão que a moreia m1 

evidencia remete para a existência de uma língua glaciária sobre o lado esquerdo proveniente do 

Maranho, justificando assim o limite da bacia glaciária e a sua drenagem pelo interflúvio. O diamicton 

identificado como till de fusão subglaciária indica a passagem de gelo que se repete nos vales a Este. 

Na fig. 2a, observa-se também o vale do Rio Ramiscal que representa um bom exemplo de um leito 

rochoso glaciário repleto de rochas aborregadas e superfícies polidas, onde se identificou uma moreia 

lateral bem delineada sobre a margem esquerda, com cerca de 340 m de comprimento. Esta corresponde 

não só à drenagem glaciária do campo de gelo de Lamas do Vez, mas também às acumulações glaciárias 

provenientes das vertentes da elevação da Pedrada. 
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Figura 2. Complexos e cristas morénicas do planalto do Alto Vez - Ramiscal: a) fotografia panorâmica do planalto do Alto 

Vez - Ramiscal - elevação da Pedrada (1416 m), destacando-se as moreias mais evidentes na paisagem; b) modelo 
sombreado na área Maranho que evidencia a presença de cristas morénicas; c) moreias evidenciadas pelo modelo 

sombreado anterior; d) Till subglaciário subjacente à moreia 2. 

 

4. Conclusões 

A investigação que agora se apresenta é o embrião de cartografia geomorfológica de pormenor que 

se encontra em desenvolvimento para a Serra do Soajo, que destacará as formas e depósitos de origem 

glaciar identificadas e interpretadas. Acreditamos que este mapeamento detalhado das moreias, em 

conjunto com as outras paleoformas e depósitos de origem glaciária, refinará a interpretação e 

distribuição da herança glaciar, permitindo estimar com alguma certeza a altitude da linha de equilíbrio 

entre ablação e acumulação de gelo (ELA), a máxima extensão da glaciação, os prováveis recuos (e 

avanços?) das línguas glaciárias plistocénicas, assim como, estimar a espessura da capa glaciar para 

vários setores desta montanha. 
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Os riscos, ao fazerem parte do nosso quotidiano, manifestam as suas consequências na sociedade e no 

ambiente, pelo que os três estão intimamente ligados. A Geografia está particularmente bem posicionada para 

estudar as relações existentes entre eles, e, sobretudo, para nos alertar para a importância de tomarmos consciência 

dos riscos que corremos, o que leva à perceção do risco e, em consequência, nos foca na sua análise, a qual, por sua 

vez, conduz à previsão e prevenção do risco, a única forma de reduzir as consequências das manifestações de risco. 

Estes são alguns dos muitos aspetos que será possível abordar num tema abrangente que trata dos riscos e das suas 

relações com a sociedade e o ambiente. 
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O PLANEAMENTO POR CENÁRIOS 
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Resumo: Face ao surgimento de novos riscos, cada vez mais globais e complexos, tem sido preocupação 

dos decisores diminuir as vulnerabilidades em relação aos desastres naturais e catástrofes. Num 

ambiente globalizado e altamente dinâmico, as metodologias prospetivas, são cada vez mais importantes 

em proteção e socorro, perspetivando-se sempre a possibilidade de atuação sobre cenários realizáveis e 

desejáveis. Planeamento estratégico e cenarização, tornaram-se elementos fundamentais para a 

prevenção. Nesta comunicação faz-se uma abordagem ao planeamento estratégico e ao modo como a 

prospetiva aparece enquanto peça essencial de cenarização, por forma a reduzir as incertezas, 

fornecendo imagens mais aproximadas do mundo real. 

Palavras-chave: Planeamento; Prospetiva; Cenários; Proteção e Socorro 

Abstract: Faced with the emergence of new, increasingly global and complex risks, decision-makers have 

been concerned with reducing vulnerabilities in relation to natural disasters and catastrophes. In a 

globalized and highly dynamic environment, prospective methodologies are increasingly important in 

protection and relief, always looking forward to the possibility of acting on achievable and desirable 

scenarios. Strategic planning and scenarios have become fundamental elements for prevention. In this 

communication, an approach is made to strategic planning and to the way in which perspective appears 

as an essential piece of scenario, in order to reduce uncertainties, providing images that are closer to the 

real world. 

Keywords: Planning; Prospective; Scenarios; Protection and Relief 
 

1. Introdução 

 

Com a evolução das sociedades ao nível social, político e económico, aumenta o sentimento de 

insegurança das comunidades face ao surgimento de novos riscos que são cada vez mais complexos e 

globais, exigindo na mesma medida, um aumento do mesmo nível de segurança (Amaro, 2020). 

Para auxiliar a elaboração de estratégias de intervenção em ambientes complexos, caracterizados 

pela incerteza, tais como são os cenários de intervenção de agências de Proteção Civil, uma das 

abordagens mais utilizadas é a geração de cenários visando não apenas testar a operacionalidade de 

estratégias e planos de ação, mas sobretudo constituir-se como um ambiente prospetivo de análise e 

avaliação. O Ordenamento do Território tem uma primordial importância para a prevenção e mitigação 

dos riscos, que se leva à prática através da coordenação dos instrumentos de gestão territorial com os do 

planeamento de emergência. O objetivo desta comunicação é realizar um estudo exploratório, permitindo 

realçar a importância e contributos da cenarização em ambiente de Proteção Civil visando a sua 

intervenção no Ordenamento do Território. 

 

2. Métodos 

A partir do presente estudo exploratório, procurou-se efetuar uma análise crítica sobre o tema da 

prospetiva, previsão e cenarização de incidentes críticos em Proteção Civil através de uma pesquisa 

bibliográfica. Esta comunicação pretendeu responder à problemática do ordenamento do território com 

a construção de futuros e mitigação das incertezas, como componente importante de um processo de 
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gestão estratégica dinâmica em Proteção Civil, tendo por base o Município de Oeiras. 

A prospetiva pode enriquecer a tomada de decisão. Visa também contribuir para realçar a 

importância dos contributos da Proteção Civil para a elaboração dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território, e das metodologias associadas ao Risco, onde a sua identificação, 

caraterização e criação das condições necessárias a enfrentá-lo, constitui um importante desígnio de 

qualquer comunidade organizada, considerando os diversos níveis dos diferentes escalões territoriais, 

consubstanciados em toda a sociedade civil. Deste modo, o seu contributo direciona as comunidades para 

um dos bens mais preciosos ao dispor de todos, que é a obtenção de uma melhor segurança e qualidade 

de vida. Esta possibilidade de se trabalhar com visões de futuro e de reduzir as incertezas, prepara não 

só os agentes de Proteção Civil, como todas as Comunidades em geral, para eventos ou multieventos 

futuros, reduzindo deste modo os seus efeitos negativos junto das populações. 

 

3. Resultados e discussão 

Num ambiente de intervenção em gestão de crises, a realização de uma análise prospetiva critica dos 

seus resultados, é um argumento decisivo, fundado na simulação de cenários futuros, por forma a 

diminuir o grau de incerteza. Num contexto cada vez mais globalizado e turbulento, as indispensáveis 

metodologias prospetivas, são cada vez mais importantes em proteção e socorro, perspetivando-se 

sempre a possibilidade de atuação sobre cenários realizáveis e desejáveis. 

Importa clarificar que a análise prospetiva é distinta da previsão. Podemos referir que a prospetiva, 

enquanto procedimento de análise, parte do ambiente das incertezas, considerando as possíveis ruturas 

e riscos, na tentativa de colocar em evidência imagens diversificadas de possíveis futuros, num processo 

que pretende reduzir a complexidade do sistema. Contrariamente à previsão - que tem como principal 

instrumento a simulação de modelos - a prospetiva tem como principal instrumento a simulação de 

cenários (Saragoça, 2012). Mediante a cenarização, é possível ter um melhor conhecimento do risco, 

possibilitando a promoção de tomada de decisão sobre um evento ou multieventos em Proteção Civil e 

consequente afetação de recursos, por forma a mitigar os riscos para as populações. 

Elaborar cenários, significa fazer descrições consistentes de situações futuras, apresentando os 

condicionamentos entre a situação atual e cada cenário futuro (Wright e Spers, 2006), corresponde a uma 

sinopse cronológica de acontecimentos que ocorrem durante os exercícios e que permitem que os agentes 

de Proteção Civil adquiram determinadas competências específicas (Fagel, 2014), 

Schnaars e Topol (1987) defendem que um cenário deve incorporar três variáveis: narrativas 

fluídas, múltiplas projeções e progressão ou dinâmica de eventos. Para estes autores, os cenários 

baseiam-se sobretudo em indicar o sentido da mudança, do que predizer o futuro com precisão 

numérica. Fahey e Randall (1998) concordam que os cenários são narrativas, projeções alternativas de 

uma parte específica do futuro, que contrastam com os vários aspetos incertos que podem vir a 

desenvolver-se no futuro. Contudo, o resultado mais importante de um cenário, não é estabelecer a 

sequência de eventos, mas dar a conhecer a dinâmica do ambiente, as tendências e os limites do(s) e/ou 

futuro(s), mitigando deste modo as incertezas (Huss, 2010). Na prática, um cenarista, ao elaborar um 

cenário, deve considerar um conjunto de pressupostos que atuam sobre o sistema. Deve adotar uma 

abertura pluralista de futuro, orientada por vetores que atuam sobre as variáveis do sistema, bem como 

os limites naturais ou sociais dentro dos quais as variáveis podem evoluir num determinado horizonte 

de tempo (Silva, 2011). 

Para Julião et al. (2009: 22), o risco é o resultado do produto entre a perigosidade e a consequência (R = 

P*C). Estes autores referem ainda que o risco resulta de uma “estimativa das suas consequências sobre 

pessoas, bens ou ambiente, expressas em danos corporais e/ou prejuízos materiais e funcionais, diretos ou 

indiretos…». Deste modo, o risco tornou-se peça fundamental no planeamento do território a curto, 

médio e longo prazo, dependendo do programa de desenvolvimento, de âmbito territorial. O 

planeamento é sobretudo um instrumento de visão estratégica de suporte à tomada de decisão, ajudando 

a optar pela melhor alternativa, num determinado período de tempo alargado, para a implementação 

das ações necessárias com vista à obtenção de resultados (Grave e Margarida, 2016). Significa isto que a 

revisão atempada dos instrumentos de gestão territorial (IGT), abre espaço para a abordagem a novas 
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temáticas, sobretudo no que concerne à prevenção do risco, como variável dependente para uma correta 

utilização dos espaços e para a segurança de pessoas e bens. Daí a necessidade de ser incluída no 

processo de elaboração e revisão dos planos de ordenamento do território (Frias, 2013). 

Antes de se definir a localização de uma população e das atividades económicas num dado local, 

deverá ter-se em consideração uma avaliação da perigosidade e da prevenção do risco, devendo esta ser 

uma prioridade da política de ordenamento do território, enquanto no sentido inverso o próprio 

ordenamento do território poderá ser um contributo na ponderação do risco para as tomadas de decisão 

associadas à (re)configuração da ocupação humana (Pereira, 2009) num determinado território. Após a 

identificação das zonas do território às quais estão associadas determinado grau de risco, são tomadas 

decisões sobre as estratégias a implementar para a sua mitigação. 

Um instrumento a considerar na avaliação do risco é o Plano Municipal de Ordenamento do 

Território (PMOT). Outras medidas podem também ser a implementação de sistemas de alerta, aviso e 

sensibilização às populações e a elaboração de planos de emergência e de Proteção Civil. 

O Manual para a elaboração, revisão e análise do PMOT na vertente da Proteção Civil, elaborado 

pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, identifica em concreto um conjunto de orientações e boas 

práticas na intervenção das entidades responsáveis no acompanhamento à elaboração dos planos 

municipais e na emissão do respetivo parecer, as quais indicam como os riscos devem ser integrados 

nestes instrumentos de gestão territorial, tais como o risco sísmico, tsunamis, movimentos de vertente, 

cheias, erosão litoral, fogos florestais, industrias perigosas, transporte de matérias perigosas, rotura de 

barragens e radiações (ANPC, 2009). Apesar de não ser um IGT, as cartas de risco apresentadas nas 

figuras seguintes dizem respeito ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil onde estão 

ilustrados alguns riscos para o município de Oeiras, nomeadamente áreas inundáveis, inundações e 

galgamentos costeiros e risco de tsunami (Figs. 1, 2 e 3). 
 

Fig. 1 - Delimitação das Áreas Inundáveis para um período de retorno de 100 anos. 
Fonte: Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Oeiras (2018). 
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Fig. 2 - Inundações e Galgamentos Costeiros. Fonte: Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Oeiras (2018). 

 

 
 

Fig. 3 - Risco de Tsunami – Riscos com intervenção direta no Ordenamento do Território – PDM 2015. Fonte: Plano 
Municipal de Emergência e Proteção Civil de Oeiras (2018). 

 

De referir ainda que nos planos municipais, de acordo com Oliveira (2010), um dos aspetos a ter em 

consideração é a necessidade do zonamento do espaço basear-se na avaliação da vulnerabilidade e do risco 

existente no território. Ainda de acordo com o mesmo autor, os riscos não são os únicos condicionantes 

do planeamento. Nos planos municipais deverá também constar uma regulamentação com vista a 

mitigar tais riscos. Contudo, terá que ter em conta as necessidades especificas da Proteção Civil, de 

forma a garantir a eficácia de atuação, quando esta é chamada a intervir (Oliveira, 2010). 

No caso da classificação e qualificação dos solos, a necessidade de consideração destes factores 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
246 

 

decorre mesmo de alguns diplomas normativos em vigor que orientam e condicionam a elaboração dos 

planos municipais, nomeadamente no Decreto Regulamentar n.º 11/2009, de 29 de Maio, revogado pelo 

DR n.º 15/2015, de 19 de agosto, que fixa os critérios de classificação e reclassificação do solo, bem como os 

critérios de qualificação e as suas categorias de solo rústico e do solo urbano em função do uso dominante, 

aplicáveis a todo o território nacional (art.º 1º). 

Este diploma, vem nos termos do art.º 6º, n.º 2, al. d), estabelecer critérios de classificação que 

limitam, em certa medida o zonamento do espaço, já que, face aos constrangimentos apresentados pelo 

fator risco, vêm condicionar a incompatibilidade da integração daqueles espaços na classe do solo 

urbano. Assim, aos critérios constantes do referido decreto regulamentar, nomeadamente nos art.º 6º e 7º 

do mesmo Diploma, os municípios devem estabelecer os seus próprios pressupostos relativamente 

àquela classificação, aos quais permitirão decidir pela integração de um determinado solo numa ou noutra 

classe de uso do solo (rústico ou urbano), em função da existência ou não, de risco associado àquela área. 

 

4. Conclusões 

Atuar proactivamente num determinado evento ou num conjunto de eventos em ambiente de 

Proteção Civil, carece de um processo de planeamento por cenarização, responsável por um maior grau 

de certeza da realidade envolvente, salvaguardando-se com isso uma maior eficiência de meios a 

empenhar e consequente redução de custos. Por outro lado, o incremento de medidas no âmbito do 

ordenamento do território, poderá também agilizar a mitigação do risco através de uma atuação 

preventiva por via do estabelecimento de regras de ocupação do solo, definindo as áreas territoriais onde 

poderão existir edificados e áreas onde essa realidade está vedada, por forma a minimizar eventuais 

danos causados às populações, proporcionando deste modo uma melhor qualidade de vida a todos os 

cidadãos. 
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Resumo: O conhecimento integrado dos fatores de risco é um elemento-chave para o desenho e 

implementação de políticas, estratégias e medidas de redução de impactos. O presente trabalho procura 

contribuir para a definição de metodologias de avaliação do efeito combinado da manifestação de 

múltiplos fenómenos perigosos, tomando como exemplos os processos de inundação costeira, cheias, 

sismos, movimentos de massa em vertentes e incêndios urbanos, e como área de trabalho os 18 

municípios da Área Metropolitana de Lisboa. A avaliação de risco considera os fatores de 

suscetibilidade/perigosidade, exposição e vulnerabilidade. Os resultados obtidos até ao momento 

identificaram os pares de fenómenos perigosos cujo efeito combinado se traduz nos cenários de risco 

mais elevado, com destaque para a relação entre sismicidade e incêndios urbanos.  

Palavras-chave: avaliação multirrisco; efeito cumulativo; gestão de riscos; Área Metropolitana de Lisboa 

Abstract: The integrated knowledge of risk factors is a key element for designing and implementing 

policies, strategies, and measures to reduce impacts. This work aims at contributing to define 

methodologies for assessing the combined effect of multiple hazardous phenomena, taking as examples 

the processes of coastal flooding, floods, earthquakes, landslides and urban fires, and as a study area 

the 18 municipalities of the Lisbon Metropolitan Area. The risk assessment considers the factors of 

susceptibility/hazard, exposure and vulnerability. The results obtained so far have identified pairs of 

hazardous phenomena whose combined effect translates into the highest risk scenarios, emphasising 

the relationship between seismicity and urban fires. 

Keywords: multi-risk assessment; cumulative effect; risk management; Lisbon Metropolitan Area 
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1. Introdução 

O Quadro de Ação de Sendai para a Redução do Risco de Desastre 2015-2030, veio salientar a 

necessidade da adoção de políticas, estratégias e medidas de redução de impactos baseadas no 

conhecimento integrado dos fatores de risco (UNISDR, 2015; UNDRR, 2019). Muito se tem progredido 

neste sentido, proporcionando aos decisores e técnicos um melhor conhecimento dos perigos que 

afetam os diferentes territórios e fornecendo-lhes ferramentas de apoio à avaliação e gestão de riscos. 

Contudo, as análises de risco tratam frequentemente cada processo perigoso de forma individual e 

independente, justificando a necessidade de investigação científica sobre o efeito combinado da 

manifestação de múltiplos fenómenos perigosos, resultando na proposta de metodologias de avaliação 

multirrisco (Kappes et al., 2012; Gill e Malamud, 2019).  

Apresenta-se neste trabalho um procedimento de avaliação de risco que represente os impactos de 

múltiplos perigos, focado em áreas urbanas da Área Metropolitana de Lisboa (AML). A literatura 

científica internacional refere-se a estes eventos como “compound events”, em que múltiplos perigos 

podem coincidir no espaço e no tempo ou ocorrer em sequência, amplificando os impactos de um evento 

isolado (Zscheischler et al., 2020; Bevacqua et al., 2021) Neste estudo de caso consideram-se os perigos 

de inundação costeira, cheias, sismos, movimentos de massa em vertentes e incêndios urbanos. 

Após a fase inicial de definição da suscetibilidade e da perigosidade aos referidos processos, da 

respetiva exposição e vulnerabilidade, procede-se ao desenvolvimento de um módulo de gestão do risco 

de desastre, o qual assenta na interação espacial e temporal de vários fenómenos perigosos, procurando 

antecipar a localização e tipologia de ocorrência de impactos em cascata. Este módulo apoiará a 

definição de medidas a implementar na fase de pré-desastre ao nível do património construído, 

fornecerá informação de suporte às operações de socorro, e apoiará a identificação das necessidades de 

recuperação na fase de pós-desastre. 

 

2. Métodos 

A caracterização do risco individual e composto inicia-se pela avaliação modular da 

suscetibilidade/perigosidade, da exposição e da vulnerabilidade. No módulo de 

suscetibilidade/perigosidade, para cada tipo de perigo e individualmente, pretende-se avaliar o 

potencial para a ocorrência de eventos unicamente explicados pelas componentes biofísicas (exceto para 

os incêndios urbanos cuja suscetibilidade depende também de fatores ambientais e do edificado) que 

condicionam e desencadeiam os processos de perigo. Essa avaliação é realizada através da combinação 

de 5 variáveis relacionadas com a frequência, intensidade e incidência espacial na área territorial de 

análise que, para o nível da AML, consiste no município. Assim, para cada um dos 18 municípios 

avaliou-se o máximo evento provável (H1), o evento frequente (H2), a probabilidade anual de 

excedência do máximo evento provável (H3), a probabilidade anual de excedência do evento frequente 

(H4) e a incidência espacial do perigo na unidade de análise (H5). 

No módulo de exposição procede-se à identificação e caracterização dos elementos expostos 

presentes no território de cada município, salientando o património edificado e a população. Para o 

efeito, recorreu-se a dados da Base de Georreferenciação de Edifícios (BGE) e da Base Geográfica de 

Referenciação de Informação (BGRI) disponibilizadas pelo INE (INE, 2012), tendo-se realizado a 

distribuição dasimétrica da população residente pelos edifícios com total ou parcial função residencial, 

segundo a metodologia proposta em Garcia et al. (2016). 

O módulo de vulnerabilidade foca-se no património edificado para fins residenciais e nas 

características da população residente. Ao nível do edifício, cada um dos 449.573 edifícios com função 

residencial da AML, constantes na BGE, foi caracterizado com base nas suas propriedades de construção 

(estrutura, pisos, época de construção, etc.) e estado de conservação. Estas características foram tidas 

em consideração de modo distinto consoante o tipo de perigo (sismos, cheias, movimentos de massa em 

vertentes ou incêndios urbanos). Como forma de simplificação da avaliação da vulnerabilidade da 

população, recorreu-se unicamente ao forçador idade, por ser aquele com dados disponíveis ao nível 

do edifício e o mais relevante em caso de iminência e ocorrência de desastre, bem como na fase de 

recuperação imediata pós-desastre. 
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Finalmente, o risco individual a cada perigo, resultante do produto entre os valores dos três fatores 

de risco, será avaliado compostamente face ao risco dos demais perigos considerados. Para tal, recorre-

se a relações teóricas já analisadas de efeitos em cascata entre perigos, e de perigos que partilham o 

mesmo forçador (por exemplo, Gill e Malamud, 2019; Zscheischler et al., 2020), bem como à sua 

adaptação ao contexto particular da área de estudo, de modo a alcançar um resultado que hierarquize 

e classifique os cenários multirrisco mais relevantes na AML. 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados alcançados até ao presente consistem na avaliação independente das componentes 

de suscetibilidade/perigosidade, exposição e vulnerabilidade. A questão da escala de análise revelou-se 

fundamental ao nível da disponibilidade de informação de base a utilizar na avaliação, seu 

processamento e representação para fins de avaliação multirrisco. 

A avaliação dos parâmetros H1 a H4 apoiou-se amplamente em pesquisa bibliográfica (sismos e 

inundações costeiras) e na base de dados DISASTER (para os perigos de cheia e de movimentos de 

massa em vertentes). Para o parâmetro H5, relativo à incidência espacial, os perigos de cheia (figura 1), 

movimentos de massa em vertentes e inundação costeira recorrem a avaliações de suscetibilidade de 

grande escala, enquanto a suscetibilidade sísmica foi avaliada a partir de cartografia de risco oficial que 

considera as intensidades sísmicas máximas, o peak ground acceleration e a litologia. A título 

exemplificativo, apresentam-se os valores atribuídos aos municípios da AML, que salientam na 

incidência espacial a cheias os municípios de V.F. de Xira, Loures e Odivelas, e para a sismicidade os 

municípios ribeirinhos AML Norte desde Oeiras a V.F. de Xira, e os municípios do setor ocidental da 

AML Sul e Setúbal. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Incidência espacial do perigo (parâmetro H5 da avaliação da suscetibilidade/perigosidade): a) para o risco sísmico; 
b) para o risco de cheia. 

 

A avaliação da exposição baseou-se na informação dos censos a grande escala que, para fins de 

compatibilização com a informação relativa aos perigos, foi agregada ao nível municipal – exemplo para 

os processos de cheia e sismos representado na Tabela 1. Os dois processos representados ilustram as 

diferenças de ubiquidade entre os perigos de cheias e sismos. Com efeito, enquanto relativamente ao 

primeiro processo, as frequências de edifícios e de residentes em áreas de suscetibilidade não 

ultrapassam, respetivamente, 9 % (valor máximo em Odivelas de 8,03 %) e 12 % (valor máximo em 

Setúbal, de 11,97 %); no caso dos sismos observam-se vários municípios com a totalidade dos edifícios 

e residentes em áreas de suscetibilidade elevada e muito elevada (Amadora, Barreiro, Lisboa, Odivelas, 

Oeiras, Seixal, Sesimbra e V.F. de Xira). 
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Tabela 1. Edifícios e residentes expostos a cheias e às classes de suscetibilidade elevada e muito elevada de ocorrência de 
sismos. 

Concelho 

N.º 

edifícios 

(2011) 

N.º 

residentes 

(2011) 

Cheias Sismos 

Edifícios 

em área 

suscetível 

(%) 

Residentes 

em área 

suscetível 

(%) 

Edifícios em 

suscetibilidade 

elevada e muito 

elevada (%) 

Residentes em 

suscetibilidade 

elevada e muito 

elevada (%) 

Alcochete 4.575 17.740 0,26 0,13 99,32 98,55 

Almada 34.343 173.906 0,56 0,51 98,35 100,00 

Amadora 13.719 175.440 0,20 0,13 100,00 100,00 

Barreiro 11.024 78.744 0,41 0,24 100,00 100,00 

Cascais 43.650 207.187 1,79 1,60 9,84 10,13 

Lisboa 52.546 542.917 3,45 3,26 100,00 100,00 

Loures 31.144 206.025 3,19 1,70 99,23 100,00 

Mafra 28.008 77.452 0,91 0,68 19,03 22,62 

Moita 12.408 66.091 1,00 0,36 99,90 99,85 

Montijo 13.025 51.777 0,30 0,13 78,06 87,84 

Odivelas 16.371 145.707 8,03 9,21 100,00 100,00 

Oeiras 18.247 172.478 1,87 1,58 100,00 100,00 

Palmela 21.642 63.144 1,55 1,39 45,10 40,87 

Seixal 30.145 159.261 1,77 2,95 100,00 100,00 

Sesimbra 20.436 49.738 0,02 0,01 100,00 100,00 

Setúbal 24.320 121.061 7,32 11,97 97,59 98,96 

Sintra 56.917 378.733 1,01 1,40 38,03 54,71 

V. F. de Xira 17.053 137.509 6,08 3,29 100,00 100,00 

Total AML 449.573 2.824.910 2,27 2,57 74,94 83,61 

 

No que à avaliação da vulnerabilidade sísmica diz respeito, e tal como referido previamente, a 

informação contida na BGE foi utilizada para alimentar uma metodologia simplificada baseada em 

indicadores. De forma a ter em conta as características estruturais e materiais dos edifícios, o conjunto 

de edifícios a avaliar foi subdividido em dois grupos, entre edifício de betão armado e edifícios de 

alvenaria, tendo sido obtido, para cada um dos 449.573 edifícios avaliados, um indicador 

unidimensional (0-100) de vulnerabilidade. Matematicamente este indicador é obtido através da soma 

ponderada de quatro parâmetros de avaliação, no caso dos edifícios de betão armado, e cinco 

parâmetros, no caso dos edifícios de alvenaria. A Figura 3 apresenta a distribuição de classes e de índices 

de vulnerabilidade obtidas para a AML. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Distribuição das classes de vulnerabilidade e histograma com a distribuição dos índices de vulnerabilidade obtidos 
para os edifícios de: (a) betão armado; e (b) alvenaria 
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Tal como se observa na Figura 3, no caso dos edifícios de betão armado o parâmetro mais 

condicionante (i.e., aquele que maior contributo apresenta para a vulnerabilidade sísmica dos edifícios 

avaliados) é o Parâmetro P4, que avalia as irregularidades em altura. Já em relação aos edifícios de 

alvenaria, o parâmetro mais condicionante é o parâmetro P5, que avalia a configuração do piso térreo 

do edifício. Em termos de valores de vulnerabilidade, o valor médio do índice de vulnerabilidade obtido 

foi de 50,7 (𝜎𝐼𝑣
= 15,6) e 37,2 (𝜎𝐼𝑣

= 12,8) respetivamente para os edifícios de betão armado e de 

alvenaria. 

 

4. Conclusões 

Os resultados preliminares ao nível do município mostram a relevância da avaliação dos fatores 

de risco – suscetibilidade/perigosidade, exposição e vulnerabilidade – no apoio a um nível de decisão 

estratégico, à escala intermunicipal. 

A avaliação em curso demonstra os diferentes níveis de recorrência dos processos (eventos 

extremos raros e eventos frequentes), e os diferentes graus de relevância espacial dos processos no 

interior de cada município, antecipando o potencial para a atuação intermunicipal ao nível da avaliação 

e gestão do risco. Numa fase posterior da análise, partindo da caracterização do risco individual e 

composto nos municípios considerados, serão selecionadas áreas de estudo locais (freguesias, 

localidades ou bairros) onde se recorrerá a avaliações de risco, que apoiem a otimização do planeamento 

de emergência e da seleção de medidas preventivas e apoiem a conceção de sistemas de aviso e alerta 

que, no conjunto, melhorem a capacidade interventiva dos serviços municipais (de ordenamento do 

território e de proteção civil), dos demais agentes de proteção civil, e aumentem a resiliência das 

comunidades. 
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Resumo: O presente trabalho aborda a gestão da água de lastro, tendo como foco o porto de Maputo 

(Moçambique). O objectivo geral é o de compreender o processo de gestão da água de lastro, tendocomo 

objectivos específicos: 1) explicar a importância da água de lastro; 2)relacionar a Convenção 

Internacional sobre Controlo e Gestão da Água de Lastro e a legislação Moçambicana; 3) descrever o 

processo de gestão da água de lastro no porto de Maputo; 4) identificar impactes derivados da água de 

lastro; e 5) apresentar medidas de mitigação dos impactes causados pela água de lastro. Apresenta como 

problema "Quais são os prováveis impactes derivados da descarregada água do lastro no porto de 

Maputo?". Hipótese: "a água de lastro descarregada altera a qualidade local da água do mar e leva a 

introdução de espécies exóticas invasoras no porto de Maputo". Para realização deste trabalho foi 

utilizada a metodologia descritiva e exploratória onde foram utilizados livros, revistas, artigos, 

monografias de diversos autores, entrevistas com auxílio de um questionário, observação directa no 

porto de Maputo e visita a um navio. O trabalho contém cinco capítulos. Os resultados do trabalho 

possibilitaram 1) o reconhecimento de que o porto de Maputo não possui um plano de gestão da água 

de lastro; 2) Moçambique ainda não ratificou a Convenção Internacional sobre controlo e gestão da água 

de lastro e sedimentos de navio, de 2004; 3) actualmente, não existe nenhum método 100% eficaz para 

resolver o problema causado pela água de lastro; 4) a Organização Marítima Internacional propõe o uso 

de métodos combinados para dar maior segurança ao processo de deslastro.  

Palavras-chave: água de lastro, impacte, espécies exóticas invasoras, meio marinho. 

Abstract: This work addresses ballast water management, focusing on the port of Maputo 

(Mozambique). The general objective is to understand the ballast water management process and, as 

specific objectives: 1) to explain the importance of ballast water; 2) relate the International Convention 

on the Control and Management of Ballast Water and Mozambican legislation; 3) describe the ballast 

water management process in the port of Maputo; 4) identify impacts derived from ballast water; and 

5) present measures to mitigate impacts caused by ballast water. It presents the problem as "What are 

the likely impacts arising from the discharge of ballast water in the port of Maputo?". Hypothesis: 

"ballast water discharged alters the quality of sea water and leads to the introduction of marine species 

in the port of Maputo". To carry out this work, a descriptive and exploratory methodology was used, 

where books, magazines, articles, monographs by several authors, interviews with the aid of a 

questionnaire, direct observation in the port of Maputo and visit to a ship were used. The work contains 

five chapters. The results of the work made it possible to recognize that 1) the port of Maputo does not 

have a ballast water management plan; 2) Mozambique has not yet ratified the 2004 International 

Convention on Control and Management of Ship Ballast Water and Sediments; 3) currently, there is no 

100% effective method to solve the problem caused by ballast water; 4) the International Maritime 

Organization proposes the use of combined methods to make the deballast process more secure. 

Keywords: ballast water, impact, invasive alien species, marine environment. 
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1. Introdução 

Um dos temas que começa a chamar a atenção das autoridades marítimas em diferentes partes do 

mundo é a descarga da água de lastro no meio marinho. 

Durante vários séculos, os navios para terem estabilidade e segurança, utilizavam matérias sólidas 

como correntes, areia, madeiras, metais, que eram colocados nos porões dos navios para servirem como 

lastro (Da Silva, s/a; Ibrahin, 2012:17; ONG Brasil, 2009:09; Santos & Lamonica 2008:143). 

Cordeiro & Dias (s/a), definem lastro como qualquer volume sólido ou líquido colocado em um 

navio a fim de garantir sua estabilidade e condições de flutuação. 

A água de lastro por apresentar maior disponibilidade, facilidade e menos trabalho no processo de 

carga e descarga, para além de ser mais económico e eficiente em relação aos outros tipos de lastro, 

quando não utilizada da melhor forma pode levar a introdução de espécies invasoras,  ocasionado 

vários impactes ambientais, económicos e sociais.  

A presente pesquisa tem como objectivo geral compreender como é realizada a gestão da água de 

lastro no porto de Maputo, em Moçambique.  

A pesquisa apresenta a seguinte questão : "Quais são os principais prováveis impactes derivados 

da descarregada água do lastro no porto de Maputo?"  

E Hipótese H0- A água de lastro descarregada altera a qualidade da água do mar e leva a 

introdução de espécies exóticas invasoras no porto de Maputo. 

 

2. Métodos 

De acordo com a questão de pesquisa a investigar, o paradigma utilizado foi fenomenológico ou 

qualitativo com a condução das metodologias descritiva e exploratória.  

Segundo Ruas (2017:94), paradigma fenomenológico ou qualitativo trata da colecta, análise e 

processamento de dados e informação qualitativa obtida fundamentalmente através de entrevistas, 

observações, grupos focados e diários.  

De acordo com Fleixo (2012), a pesquisa é descritiva quando assenta em estratégias de pesquisa 

para observar e descrever comportamentos, incluindo a identificação de factores que possam estar 

relacionados com um fenómeno em particular.  

Metodologia exploratória é conduzida no âmbito do problema a ser investigado, e utiliza-se 

quando não existem estudos nem informação secundária disponível sobre o tópico em investigação, 

ficando o investigador de produzir os seus próprios dados e informação (Ruas, 2017:107). 

A presente pesquisa realizou um trabalho de campo que consistiu nas visitas ao porto de Maputo, 

Instituto Nacional da Marinha (INAMAR) e Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 

(MITADER) nos meses de Maio a Julho de 2018. 

Igualmente, fez revisão literária de vários trabalhos de monografia, livros, artigos científicos foram 

estudados com a intenção de contextualizar com informação existente dos diversos autores. As 

entrevistas foram realizadas com auxílio de um questionário estruturado com perguntas abertas com 

objectivo de deixar os entrevistados a darem informação adicional sobre as questões que eram feitas, 

como forma de recolher informação para conclusão dos objectivos. 

A análise de dados será apresentada em forma de texto descritivos, baseada em citação pessoal 

(CP) das informações recolhidas nas entrevistas, observações directa. Visto que, durante o trabalho de 

campo não foi possível obter informação física sobre o tema devido a inexistência.  

 

3. Resultados e discussão 

O acesso ao porto é feito através de 2 canais, nomeadamente, o da Xefina e o da Polana, cujas 

extensões são, respectivamente, 9,3 km e 7,5 km. Estes canais têm uma profundidade entre os 11 e os 14 

metros. O acesso ao Cais de Minério da Matola é feito através do canal do mesmo nome, o qual tem uma 

extensão de 3.100 metros e uma profundidade de 9 metros, em condições normais e, 12,9 metros, 

durante as marés vivas (http://www.cfm.co.mz/index.php/pt/infra\\cestruturas/cfm-sul/porto-de-
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maputo data de aceso 31 de Maio 2018). 

 

 
 

Figura 1 Vista aérea do porto de Maputo  

 

A nível nacional e portuário não existe um plano de Gestão da água de lastro consoante a realidade 

de porto.  

Para fazer a gestão da água de lastro o Companhia de Desenvolvimento do Porto de Maputo 

(MPDC), segundo CP1 "baseia-se na convenção BWM 2004, onde dita as regras a nível internacional". 

Porém, esta convenção Moçambique ainda não ratificou. 

Durante o trabalho de campo foi possível observar através de entrevista, investigações em diversas 

instituições que não existe um plano de gestão da água de lastro interno no porto de Maputo. E que, o 

porto de Maputo não faz do mesmo.  

Segundo CP1, "o porto de Maputo não partilha informação com o MITADER acerca da gestão da 

água de lastro. Eles têm noção que no processo de captação da água para lastro corre-se o risco de as 

águas levarem espécies nativas de um determinado lugar e serem descarregadas no porto de Maputo. 

As espécies nativas do local descarregado podem desaparecer como também, vários impactos podem 

surgir devido o deslastro".  

CP2 diz que, "Dependendo do destino antes que os navios cheguem ao porto, comunicam as 

autoridades portuárias, quando chegam ao canal, declaram se transportam água de lastro ou não, caso 

afirmativo o capitão do navio pede autorização ao capitão de porto para deslastrar". 

Conforme CP3, " Os navios ficam à espera da autorização para dar entrada no porto de Maputo, 

na zona da boia de espera/boa de espera de piloto, entre as Ilhas xefinas e Inhaca, boia n.°6, esta zona 

normalmente é utilizada pelos navios para fazer o deslatro."  

Esta área está próxima a duas ilhas de estância turísticas, caso um dia ocorra a introdução de 

espécies exóticas neste local, as actividades pesqueiras, o sector do turismo será afectado directamente. 

"Antigamente quando pescava-se ao longo da baia de Maputo, era muito fácil encontra-se peixes e 

hoje, as quantidades diminuíram ". respondeu CP4 a uma das perguntas 

De acordo com CP5" INAMAR é a autoridade Marítima Moçambicana e deve zelar pela segurança, 

transporte, pessoal marítima de modo a propor uma legislação e regulamentar as actividades para 

prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio ambiente proveniente das diversas formas".  

Actualmente, as actividades portuárias do porto de Maputo são implementadas pela (MPDC).  É 

da responsabilidade desta instituição implementar a legislação nacional e possuir um plano de gestão 

da água de lastro interno, segundo o Regulamento para a Prevenção da Poluição e Protecção do 

Ambiente Marinho e Costeiro (Decreto n. º45/2006 de 30 de Novembro).  

Mas de acordo com todos entrevistados CP1, CP2, CP3,CP4,CP5,CP6,CP7,CP8,CP9, "não existe um 

plano de Gestão de Água de Lastro no porto de Maputo".  

A nível nacional, de acordo com Status of Conventions, Moçambique ainda não ratificou a 

convenção do BWM, 2004. E para CP2 "seria bom se Moçambique aderisse a convenção porque assim, 
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não deixaríamos que os navios descarregassem água de lastro no nosso território". 

Segundo a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97 de 1 de Outubro), artigo 5, cabe ao Governo elaborar e 

executar o Programa Nacional de Gestão Ambiental.  

De acordo com CP6 "o porto de Maputo não permite que sejam feitas descargas da água de lastro 

no porto".  

Conforme, "CP1 E CP8 a gestão da água e lastro é feita com base na convenção BWM 2004 e, é 

apelado aos capitães dos navios a seguirem esta convenção".  

O Regulamento para Prevenção da Poluição e Protecção do Ambiente Marinho e costeiro (Decreto 

n. °45/2006 De 30 e Novembro), prevê que todo navio que transportar substâncias nocivas ou perigosas 

a granel deverá ter a bordo um livro de registo de carga, nos termos das normas internacionais, que 

poderá ser requisitado pela autoridade marítima, pelo MITADER e pelo órgão regulador.  

O trabalho mostrou que ainda não existe um plano de gestão da água de lastro. Este facto torna o 

porto de Maputo muito vulnerável aos danos ecológicos que podem ser causados pela água lastro não 

tratado, uma vez que não existe um mecanismo que permita controlar o deslastro no porto de Maputo.  

Segundo "CP1, CP2, CP3,CP4,CP5,CP6,CP7,CP8 também não existem dados da quantidade de 

água de lastro que é captada e descarregada e, contudo, CP1 afirmou que “talvez possa acontecer o 

lastro e deslastro no porto”. Este facto leva a pensar que podem ocorrer o deslastro sem conhecimento 

das autoridades portuárias". 

CP3 "É quase impossível saber se os navios deslastram ou não no nosso território porque não 

existem pessoas que façam a fiscalização deste processo aos navios". 

Esta prevista pela lei do Ambiente (Lei n.º 20/97 de 1 de Outubro) que, o licenciamento e o registo 

das actividades que, pela sua natureza, localização ou dimensão, sejam susceptíveis de provocar 

impactos significativos sobre o ambiente, são feitos acordos com o regime a estabelecer pelo governo, 

ou regulamento específico. A emissão da licença ambiental é baseada na avaliação do impacto ambiental 

da proposta de actividade e precede a emissão de quaisquer outras licenças legalmente exigidas para 

cada caso.  

Segundo CP1 "É provável que alguns navios descarreguem água de lastro no porto de Maputo" 

esta situação leva a pensar que possa ocorrer a introdução de espécies no porto de Maputo. Por falta de 

uma lei nacional mesmo que os navios tenham o plano de gestão da água de lastro e façam os registos, 

será inválida a fiscalização porque os capitães dos navios podem pedir a lei internacional que 

Moçambique não ratificou. 

Quais são as acções que o MIATDER, INAMAR e o MPDC estão a desenvolver para resolver este 

problema? De acordo com CP6 “Em 2013, surgiram dois tipos de espécies de camarão parapenoesopsis 

sculptilis (arco-íris) e metapenaeus dobsoni, com textura, sabor diferente do camarão habitual/natural na 

baía de Maputo e banco de Sofala. Esta espécie está a ganhar espaço em termos de predominância nas 

capturas como também nos ecossistemas. Tu podes comer e não sentir nenhuma reacção alérgica, 

nenhum sintoma estranho, mas a longo prazo não sabemos dizer se esta espécie de camarão não trará 

consequências.” 

"Será que essas espécies de camarão têm todas as proteínas necessárias para ser consumido?" 

Perguntou-se CP9.  

CP6 questiona-se "Qual será a causa para aparecimento dessas espécies na baía de Maputo e no 

Banco de Sofala? Qual Será que o motivo para o apareceram? Será que é devido a descarga da água de 

lastro, a mudanças climática, ou uma outra fonte?"  

Há possibilidade da existência de espécies que não estejam a ser notadas. Estas novas espécies de 

camarão estão a ser notadas por ser uma espécie comercial. Será que alguém tem prestado atenção as 

espécies que não são comerciais? E se as espécies nativas/natural desaparecerem?  

Segundo CP6 e CP9 "Ainda não se sabe ao certo qual será o motivo para o aparecimento dessa 

espécie, mas, o caso tem sido investigado pelo Instituto de Investigação Pesqueira através de 

Monitoramento para saber como a espécie está a evoluir". CP9 acrescentou que, "É essencial o estudo 

dos impactos positivos e negativos dessas espécies no meio ambiente, na economia, na política e na 

saúde, para prevenir possíveis problemas que estas novas espécies podem causar".  

De acordo com CP6 "Temos que investigar a nível ambiental se está espécie não será um problema 

no futuro visto que, ainda não está a ser visto como um problema. E chamar atenção as entidades 
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responsáveis para remediar ou prevenir este problema". Ainda acrescenta que, "Não existe um 

programa ou trabalho virado a monitoramento sistematizado das espécies que vem aparecendo e 

evoluindo a nível nacional. As instituições podem saber o que é a água de lastro, mas não estão 

conscientes dos impactos que esta pode trazer para o meio ambiente".  

Durante a pesquisa foi possível notar nos entrevistados, o conhecimento de que, a água de lastro 

pode causar vários impactos para o meio ambiente. Acredita-se que a proveniência dessa nova espécie 

seja devida a descarga da água de lastro na baia de Maputo como no banco de Sofala. 

Segundo CP6 "o MPDC está mais preocupado com a poluição por navios do que a poluição por 

água de lastro. Será que a anexo 1 da MARIPOL 73/78 é mais importante que as restantes formas de 

poluição no mar?" Ainda "Será que é por falta de um quadro legal para resolver o assunto? O MPDC 

esta consciente dos impactos que esta água de lastro trazer para o meio ambiente ou só estão 

preocupados com os lucros? Não querem mostrar os dados para auto incriminar ou não tem?" 

O ambiente marinho vem sofrendo pressão decorrente das várias actividades que são feitas no mar, 

é chegado o tempo de preocuparmo-nos mais com o ecossistema aquático de forma a prevenir e 

preservar para o bem da sociedade. 

Segundo CP7 "O porto de Maputo ainda não teve nenhum dano nem catástrofe causada pela água 

de lastro".  

Mesmo não tendo nenhum impacto, o porto de Maputo deve elaborar um Plano de Gestão da Água 

de Lastro, é importante ressaltar que, todo navio e porto devem ter a bordo um plano de gestão de água 

de lastro. O INAMAR e o porto de Maputo para gerir esse problema, deve desenvolver um Plano de 

Gestão de Água de Lastro consoante as condições do nosso porto.  

Nestes, devem ser detalhadas as acções que os navios devem cumprir ao entrarem nos portos e 

exigências por cumprir, assim como devem constar dados sobre o porto, dados biológicos da área 

portuária, plano de contingência e que sejam levadas em consideração as directrizes desenvolvidas pelo 

programa Gloaballst.  

Este plano também servirá para aqueles que não ratificaram a convenção, mas que, sejam obrigados 

a seguir o plano de Gestão da Água de Lastro consoante a realidade do porto. Mas para tal é necessário 

que diversas áreas estejam envolvidas para o estudo na baía de Maputo para sabermos as condições da 

costa.  

O porto de Maputo também, pode adoptar um sistema de tratamento de água móvel para fazer a 

recolha da água de lastro nos navios. Visto que o sistema móvel pode deslocar-se para diferentes partes 

do porto. E entrando em consenso com um centro de tratamento de água, esta passará por tratamento 

antes de ser despejada no alto mar. 

 

4. Conclusões 

O mundo marinho vem sofrendo sérios problemas ambientas decorrentes de várias actividades 

que nela ocorrem, exigindo assim uma solução rápida.  

Este estudo mostrou que, as embarcações utilizam água de lastro desde o tempo dos nossos 

ancestrais e esta, é importante, indispensável para navegabilidade das embarcações, para poderem ter 

estabilidade, manter a segurança, manobra, governo, direcção, contudo, é importante frisar que, deve-

se fazer o uso correcto da mesma, caso contrário problemas ambientais drásticos podem surgir. 

Para fazer a gestão da água de lastro os navios precisam, ter a bordo um plano de Gestão da água 

de lastro, livro de registo da água de lastro, formulário do livro de registo da água de lastro e seguir as 

prescrições da troca oceânica fornecidas pela BWM, 2004. Os portos devem ter certificado de gestor da 

água de lastro, áreas de captação e, um plano de gestão de agua de lastro onde devem contar detalhadas 

das tarefas ou acções a serem cumpridas pelos navios e o porto.  

Moçambique ainda não ratificou a convenção BWM, 2004, esta convenção é a mais importante no 

que tange a gestão da água de lastro. Notou-se, a falta de leis a nível nacional, o que torna o porto de 

Maputo frágil aos diversos impactos que a água de lastro pode causar ao meio marinho, visto que não 

existe uma lei que proíba o deslastro no porto, desta forma, o processo de gestão de água de lastro no 

nosso território é inexistente.  
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O processo de deslastro sem a devida precaução, implica em diversos impactos ao meio ambiente. 

Isto porque, durante o processo de descarga da água no porto de chegada, o navio descarrega naquele 

ambiente, pequenos invertebrados, algas, cistos, agentes patogénicos, organismos aquáticos exóticos 

como o mexilhão dourado, mexilhão zebra, dinoflegelado que sobrevivem durante a navegação e, 

quando encontram condições similares da sua origem, multiplicam-se eliminando as espécies nativas e, 

causam vários impactos potencialmente devastadores na ecológicos, na economia, na saúde e sociais.  

Devido a inexistência de registos, torna-se impossível afirmar categoricamente que nunca houve 

impactos no porto de Maputo. 

Ao longo do estudo foi possível comprovar que, ainda não existe um método 100% eficiente para 

a eliminação dos impactos derivados da água de lastro, a IMO propõem que sejam utilizados métodos 

combinados para dar maior segurança o deslastro no meio marinho.  

Os navios podem fazer o tratamento a bordo do navio através da troca oceânica onde, deve ser 

feito no mínimo a uma distância de 200 milhas da terra, em águas com 200 metros de profundidade. 

Caso não seja feita, existem alternativas de tratamento a bordo onde recorre-se aos métodos de 

tratamento físico, químico e biológico (filtração, ozono, ultravioleta, tratamento térmico, etc). Como 

também, pode-se fazer o tratamento da água de lastro em terra fixa através de tanques fixos ou através 

de um sistema de tratamento de água de lastro móvel.  

Como forma de mitigação propõem-se ao porto de Maputo, o uso de sistema de tratamento de 

água de lastro móvel antes que drásticos impactos aconteçam.  

Feito o trabalho, a hipótese H0- A água de lastro descarregada altera a qualidade da água do mar 

e leva a introdução de espécies exóticas invasoras no Porto de Maputo, é validada.  

Para concluir, é importante frisar que água de lastro é a quarta maior ameaça dos oceanos, faz-se 

necessária a união das autoridades marinhas, portuárias, a sociedade para preservação conservação e 

controle de forma consciente para o bem-estar de toda a humanidade. A falta de uma legislação 

mandatária no âmbito Nacional sobre a água de lastro, a ausência de um método 100% seguro para 

tratar o lastro dos navios, a inexistência de um quadro legislativo e dos portos para impor qualquer 

tratamento para o lastro dos navios, a falta de pessoas nos portos para acompanhar o deslastro de todos 

os navios que chegam, acabam impondo vários impactos para o meio marinho através da descarga da 

água de lastro. Mais vale prevenir do que remediar. 
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Resumo: O risco de incêndios rurais tem aumentado em Portugal nos últimos anos, sendo fundamental 

melhorar a capacidade de avaliação do mesmo em todo o território. Neste estudo, elaborado no 

Seminário Final da Licenciatura em Planeamento e Gestão do Território, IGOT-ULisboa é desenvolvido 

um novo modelo de risco de incêndio. Recorrendo aos SIG e tendo como área de estudo a Serra de 

Monchique neste artigo analisam-se as diferentes componentes do risco, a facilidade de acesso dos 

meios de socorro ao território e, a partir destes elementos, determinam-se as áreas críticas no âmbito da 

prevenção do fenómeno. 

Palavras-chave: Risco; Incêndio Rural; Serra de Monchique; Tempo de Resposta 

Abstract: Wildfire hazard has been on the rise in Portugal in the last years, making the ability to evaluate 

it crucial everywhere. In this study, elaborated on the Final Seminar from the Graduation in 

Planeamento e Gestão do Território from IGOT-ULisboa, a new wildfire hazard model is developed. 

Utilizing GIS and having the Monchique Mountain Range as the area of the study, the different 

components of the hazard are analysed, the accessibility to the terrain for the first responders and critical 

areas for the prevention of wildfires are determined. 

Keywords: Hazard; Wildfire; Monchique Mountain Range; Response Time 

 

1. Introdução 

Os incêndios rurais são uma problemática que ano após ano afeta o nosso país provocando graves 

prejuízos, económicos, humanos e ambientais (Verde, 2008).  

Verde (2008), estabelece o Risco de Incêndio como o produto da perigosidade e do dano potencial, 

sendo a perigosidade o produto da probabilidade e da suscetibilidade, e calculando o dano potencial 

através da vulnerabilidade e do valor económico. 

Tendo em conta Bergonse et al (2021) o cálculo da perigosidade inclui a variável histórica das áreas 

ardidas e as variáveis físicas de altitude, declive, uso do solo usando ainda a orientação das vertentes 

uma vez que estas têm grande influência na diversidade e densidade da vegetação (Ventura & 

Vasconcelos, 2006). 

Elaborar e aplicar um Modelo de Risco em torno do risco misto “Incêndio rural” permite 

compreender de que forma o mesmo afeta o território, a população e a economia local da Serra de 

Monchique, bem como reconhecer os elementos mais expostos e mais vulneráveis. Além disso permite, 

à posteriori, estabelecer o tempo de resposta dos meios de socorro a áreas de maior risco.  

Estabelecem-se como objetivos gerais deste estudo: desenvolver um Modelo de Risco de Incêndio 

Rural com aplicação ao território em estudo e avaliar o tempo de resposta dos meios a áreas de maior 

risco de incêndio na Serra de Monchique. Como objetivos específicos, procura-se: caracterizar a 

exposição do território a grandes incêndios; caracterizar o comportamento dos incêndios rurais na Serra 
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de Monchique e os efeitos dos mesmos na população, nas áreas urbanas e rurais e na economia local, 

aplicando o “Modelo de Risco” desenvolvido; demonstrar a importância do destacamento de meios de 

ataque inicial para locais estratégicos. O presente estudo, permite assim identificar as condições que 

contribuem para o aumento da resiliência do território a incêndios rurais. 

 

2. Métodos 

Neste estudo é desenvolvido um novo modelo de Risco de Incêndio Rural aplicado à área de estudo 

definida pelo conjunto de freguesias que se encontram com 10% ou mais da sua área dentro de um buffer 

de 5Km em volta da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Monchique, onde para além das variáveis de 

perigosidade, também são calculadas as acessibilidades às áreas de maior risco por parte dos meios de 

socorro. A partir da combinação destes dois fatores, determinam-se os lugares críticos para a proteção 

das populações. 

No modelo desenvolvido neste trabalho a perigosidade é calculada através da multiplicação da 

probabilidade pela suscetibilidade. Ambas estas variáveis têm as suas escalas adaptadas através de uma 

regra de proporcionalidade direta para que os seus valores variem entre 1 e 100. O mapa final de 

perigosidade deve ter cinco classes calculadas de acordo com o método de divisões naturais e com os 

valores mais baixos a corresponderem à classe de perigosidade “Muito Baixa” e os valores mais 

elevados representados pela classe “Muito Elevada”. 

Recorrendo às variáveis anteriormente enumeradas, a suscetibilidade é calculada através do 

cruzamento de cada uma das variáveis físicas com a área ardida entre os anos de 2000 e 2019 para assim 

ser utilizado o modelo de Valores Informativos (Yin & Yan, 1988). 

Já a probabilidade é calculada simplesmente através da frequência relativa do número de vezes 

que cada local ardeu ao longo do período estudado. 

O Dano Potencial é a segunda componente fundamental para o cálculo do Risco de Incêndio Rural. 

Este representa quais as localizações onde pode ocorrer o maior prejuízo para as populações e para a 

economia local da área de estudo. Para o cálculo do dano potencial multiplica-se a vulnerabilidade pelo 

valor económico. O dano potencial é representado em cinco classes entre o “Muito Baixo” e “Muito 

Elevado”. 

A vulnerabilidade é representada num intervalo entre 0 e 1 e o valor económico é representado por 

uma escala de números inteiros contínuos (não devendo ultrapassar as 20 classes) que permita 

distinguir os valores económicos dos vários tipos de ocupação do solo. 

Neste modelo, a vulnerabilidade calcula-se de acordo com a ocupação do solo e seguindo a tabela 

existente para o efeito no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) – Guia Técnico, 

sendo que para os casos das ocupações do solo, cujo valor não esteja pela tabela do documento, recorre-

se aos próprios conhecimentos técnicos.  

Da mesma forma o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) – Guia Técnico 

utiliza-se para determinar o valor económico por m2 de cada ocupação do solo (a utilização apenas da 

variável ocupação do solo nesta fase justifica-se pela dificuldade de atribuir valor económico a uma vida 

humana). Tal como no caso da Vulnerabilidade, o facto do Guia Técnico não identificar o valor 

económico referente a algumas ocupações do solo, torna-se necessário recorrer a um trabalho mais 

elaborado. Neste caso o valor dos solos urbanos verificam-se consultando um PMDFCI, 

preferencialmente da área de estudo, o valor económico das áreas agrícolas é calculado com base no 

cálculo de uma média dos valores dos prédios agrícolas anunciados para venda dentro da área de 

estudo no Website da Bolsa Nacional de Terras (disponível em: https://www.bolsanacionaldeterras.pt/) 

e no caso dos solos de uso residencial, elabora-se uma amostra de 5 anúncios de venda de imóvel, no 

Website Imovirtual (disponível em: https://www.imovirtual.com/) para cada uma das classes de área útil 

(menos de 50m2, 50m2 a 100m2, 100m2 a 200m2, mais de 200m2) para cada freguesia da área de estudo. 

Na falta de anúncios de uma determinada classe para uma freguesia é utilizada a média dessa classe no 

município. Cruzando estas médias por classe por freguesia com o número de residências habituais em 

cada subsecção da BGRI 2011 obtém-se o valor do m2 das áreas residenciais em cada subsecção, este é 

por fim atribuído às classes correspondentes da COS 2018.  
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3. Caso de Estudo 

3.1. Área de Estudo  

O território estudado subdivide-se em Área de Estudo Alargada, composta pelos municípios que 

intercetam a ZPE de Monchique e a Área de Estudo propriamente dita. 

A área de estudo alargada, com uma população de 167 173 habitantes, tem 4177,84 Km2 e é 

composta por sete municípios. A área de Estudo, em que residem 97 862 pessoas, tem 2484,85Km2 e é 

composta por 21 freguesias, 4 do município de Aljezur, 2 de Lagos, 3 de Monchique, 6 de Odemira, 1 

de Ourique, 2 de Portimão e 3 de Silves. Na área de estudo, localiza-se o principal território de análise, 

o Maciço Montanhoso de Monchique, onde é possível identificar vegetação única diferente da que 

ocorre na sua envolvência (ICNB,s.d.). 

 

3.2. O Risco de Incêndio Rural 

O Risco de Incêndio Rural (Fig.1) é o resultado final do modelo de risco de Incêndio Rural 

estruturado e aplicado ao território. Resultante da multiplicação da Perigosidade pelo Dano Potencial 

divide-se em cinco classes, desde o Risco Muito Reduzido ao Risco Muito Elevado. As classes mais 

representadas são as classes de Risco Muito Reduzido e Reduzido (65,9%), as classes que merecem mais 

atenção e preocupação, a classe de Risco Elevado e Muito Elevado por sua vez representam 6,8% da 

área de estudo, verificando-se a sua predominância em grande parte da área da Serra de Monchique. 

 

Figura 1. Modelo de Risco Incêndio Rural aplicado à área de estudo. 

3.3. Acessibilidade a áreas de risco de Incêndio Rural 

Partindo do princípio de que quanto mais cedo um incêndio rural for intervencionado, menor será 

a sua dimensão (Félix et. al, 2017; Lourenço et. al, 2006) mais eficaz será o seu combate e 

consequentemente menores serão os danos causados, a acessibilidade e o tempo de respostas dos meios 

de combate a incêndio a áreas de maior risco adquirem especial importância. 

Um raciocínio idêntico pode ser aplicado ao acesso de Ambulâncias de Socorro, sendo que os 

acessos devem garantir que uma vítima possa ser assistida e evacuada para um Serviço de Urgência 

rapidamente. 

Os tempos de respostas dos meios de combate a incêndio e das Ambulâncias de Socorro são 

calculados com base em 3 conjuntos de dados: Corpos de Bombeiros, Serviços de Urgência e Rede 

Viária. 

O tempo de resposta dos Meios de Combate a Incêndio e das Ambulâncias de Socorro é diferente 

visto que devido à tipologia de veículo as velocidades são diferentes, normalmente as Ambulâncias de 
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Socorro conseguem mover-se de forma mais rápida que um veículo pesado dos Bombeiros. Posto isso 

e verificando-se a necessidade de diferenciar os tempos de resposta das duas tipologias de veículos 

considerou-se velocidades médias dos veículos consoante o tipo de via. 

Dos cálculos, resultaram dois mapas, um referente ao tempo de resposta dos meios de combate a 

Incêndio (Fig. 2 (a)) e outro referente ao tempo de evacuação das ambulâncias (Fig. 2 (b)) verificando-

se que no caso das Ambulâncias de Socorro se torna mais relevante entender o tempo que demoram, 

em média, desde que saem de um Corpo de Bombeiros, até que chegam ao Serviço de Urgências (mais 

próximo) efetuando a estabilização e o transporte do doente. 

 

Figura 2. Tempo de resposta dos meios para a área de estudo alargada. (a) Tempo de resposta dos meios de combate a 
incêndio. (b) Tempos de Evacuação das ambulâncias de socorro até ao Serviço de urgência mais próximo. 

3.4. Os Locais críticos 

O propósito da criação e análise de mapas de risco, tempos de resposta e de evacuação passa 

também por possibilitar uma melhor prevenção contra o risco de incêndios rurais, seja através de uma 

maior vigilância ou do pré-posicionamento de meios em locais estratégicos. 

A Fig. 3 representa a multiplicação do mapa de Risco de Incêndio Rural pelo mapa do tempo de 

resposta dos meios de combate a incêndio e representa as áreas mais críticas no que diz respeito à 

vigilância e prevenção contra este fenómeno. As três classes mais críticas para este propósito 

correspondem a apenas 1.15% da área de estudo, no entanto este valor aumenta para os 27,12% da área 

total se contabilizarmos também a 4ª classe de criticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Áreas críticas da área de estudo. 

 

(a) (b) 
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4. Conclusões 

Os resultados obtidos com a elaboração deste estudo demonstram que é possível realizar uma 

avaliação completa do Risco de Incêndio Rural utilizando dados e variáveis completamente gratuitos e 

acessíveis a qualquer utilizador, no entanto o modelo desenvolvido poderá ser futuramente melhorado 

nas várias fases:  

- No ponto da Perigosidade mediante a maior disponibilidade de dados, no que diz respeito, 

principalmente, a dados de Áreas Ardidas do ICNF, que se revelam pouco precisas, uma vez que se 

encontram apenas disponibilizadas em formato de polígono não separando no seu interior possíveis 

áreas que não tenham ardido, como é o caso dos solos artificializados e dos planos de água;  

- No ponto do Dano Potencial com um trabalho de campo mais detalhado e com a colaboração de 

seguradoras, Autarquias Locais, ANEPC e outras entidades competentes, os resultados seriam mais 

realistas.  

O desenvolvimento deste estudo permitiu uma melhor compreensão da importância do tempo de 

resposta dos meios de ataque inicial a incêndios rurais, bem como da relocalização de meios de socorro 

e de combate a incêndios para pontos e lugares mais sensíveis.  

Sobre indicação do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Portimão, o tempo de resposta 

ideal de um meio de combate a incêndio ou Ambulância de Socorro deve ser inferior a 20 minutos, 

ficando claro neste estudo que esta não é a realidade verificada em grande parte do território de estudo. 

Ficou ainda evidente a necessidade da criação de planos para evacuação rápida e eficaz das populações 

dos lugares mais críticos bem como uma preparação antecipada de rotas e caminhos de fuga e a sua 

divulgação perante as populações residentes.  
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Resumo: Este trabalho relaciona os padrões espácio-temporais dos incêndios em 972 freguesias no 

centro de Portugal com um conjunto de fatores biofísicos, aplicando a regressão logística ordinal. Os 

incêndios são caracterizados usando três parâmetros (1975-2018): percentagem acumulada de área 

ardida, um índice de concentração temporal da área ardida (Gini) e frequência de incêndios ponderada 

pela área. Os fatores biofísicos incluem a topografia, a temperatura e a precipitação sazonais, os tipos 

de uso/ocupação do solo e a respetiva fragmentação espacial. Os resultados mostram que as 

características dos incêndios variam substancialmente na área de estudo, sendo sobretudo influenciados 

pelo uso/ocupação do solo, a precipitação de primavera e a temperatura de verão. 

Palavras-chave: índice de concentração de Gini; regressão ordinal; fatores biofísicos dos incêndios; 

padrões espácio-temporais 

Abstract: We investigated the relationship between the spatial and temporal wildfire patterns within 

972 parishes in central Portugal and a set of potential biophysical control factors, using ordinal logistic 

regression. Wildfire activity is characterized using three parameters (1975-2018): cumulative percentage 

of area burnt, an index of temporal concentration of burnt damage (Gini), and area-weighted wildfire 

frequency. Biophysical factors include topography, temperature, and seasonal rainfall, as well as land 

use/land cover and its spatial fragmentation. Results show that wildfire characteristics vary greatly 

within the study area, being mostly influenced by land use/land cover, spring rainfall and summer 

temperature. 

Keywords: Gini concentration index; ordinal logistic regression; wildfire biophysical controls; spatial 

and temporal patterns 

 

1. Introdução 

O comportamento espácio-temporal dos incêndios rurais é muito variável no território português. 

Os maiores incêndios tendem a ocorrer no sector central do país, dominado por floresta e matos, 

enquanto as outras áreas com elevada densidade de ignições, nomeadamente as áreas suburbanas das 

regiões noroeste e de Lisboa, apresentam incêndios de menor dimensão (Tonini et al., 2017). Estes 

padrões resultam em grande parte da variação espacial de diversos fatores biofísicos que influenciam a 

https://cgeop.pt/
mailto:zezere@campus.ul.pt
mailto:jlsantos@isa.ulisboa.pt
mailto:fmoreira@cibio.up.pt
mailto:pfribeiro@isa.ulisboa.pt
mailto:mleal@campus.ul.pt


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
267 

 

ocorrência de incêndios e das suas múltiplas combinações: combustível, topografia e condições 

meteorológicas (Fernandes et al., 2016). 

Este estudo teve como objetivos caracterizar a distribuição espácio-temporal das áreas ardidas 

(1975-2018) nas 972 freguesias que compõem a NUTS II Centro (área total de 28 199 km2) e analisar a 

sua relação com um conjunto de potenciais controlos biofísicos, de forma a identificar os fatores 

preponderantes e a variação da sua importância na área de estudo. 

 

 

2. Dados e Métodos     

2.1. Características espácio-temporais dos incêndios 

Utilizaram-se três parâmetros para descrever as características espácio-temporais dos incêndios 

durante o período 1975-2018 (44 anos), calculados com base nos mapas anuais de área ardida em 

formato vetorial produzidos pelo ICNF: 1) a percentagem acumulada de área da freguesia ardida 

(PAA), que quantifica a tendência da freguesia para arder extensivamente ao longo do tempo; 2) a 

frequência de incêndios ponderada pela área (FIPA), quantificada como o número total de incêndios 

ocorridos na freguesia, dividido pela área desta em km2, representando a recorrência de incêndios ao 

longo do tempo; 3) o índice de concentração de Gini (ICG) (Gini, 1921) aplicado às áreas ardidas anuais, 

a fim de quantificar a concentração temporal de área ardida em cada freguesia. Valores elevados 

significam uma concentração da área ardida num número reduzido de anos.  

 

2.2. Fatores biofísicos 

Foram adotadas inicialmente 28 variáveis, descrevendo as condições topográficas e climáticas, a 

biomassa, o uso e ocupação do solo e a sua fragmentação (Tabela 1). As variáveis de ocupação do solo 

e fragmentação, representadas em percentagem de área da freguesia, correspondem a médias 

ponderadas pelo número de anos que cada COS vigorou, seguindo o procedimento de Oliveira et al., 

2020. Estes dados estão apenas disponíveis desde 1990, assumindo-se, contudo, que as características 

biofísicas analisadas são representativas do período em estudo. 

A fim de evitar multicolinearidade, analisaram-se as correlações bivariadas, eliminando-se 

variáveis com R > 0,7 ou < -0,7. Calculou-se subsequentemente o Variance Inflating Factor (VIF) para as 

restantes, eliminando-se de forma iterativa aquela de VIF mais elevado até só restarem valores de VIF 

<5. O conjunto final de variáveis integradas no modelo é identificado com um asterisco na Tabela 1. 
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Tabela 1. As variáveis biofísicas utilizadas. Variáveis identificadas com um asterisco passaram a análise de 
multicolinearidade inicial. Topografia obtida a partir de (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/copernicus-land-

monitoring-service-eu-dem). Variáveis climáticas obtidas a partir de https://www.worldclim.org/. COS para os anos 1990, 
1995, 2007, 2010, 2015 e 2018 obtido a partir da Direção-Geral do Território. Produtividade primária líquida obtida a partir 

de imagens MODIS da United States Geological Survey (https://lpdaac.usgs.gov/products/mod17a3hgfv006/). 

 

Fator Código Variáveis Período  
Resolução espacial 

original 
Unidades 

Topografia 
ELE50, 75, 80, 90, 95 Elevação (percentis 50, 75, 80, 90, 95) n.a. 25 m Metros (m) 

DEC50, 75, 80*, 90, 95 Declive (percentis 50, 75, 80, 90, 95) n.a. 25 m Graus (º) 

Clima 

PMA Precipitação média anual 

1970-2000 ≈1000 m 

Milímetros 

(mm) 

PAJ* 
Precipitação acumulada média 

Abril-Junho 

PJS 
Precipitação acumulada média 

Julho-Setembro 

TAJ 
Temperatura média mensal Abril-

Junho 
Graus 

centígrados 

(o C) TJS* 
Temperatura média mensal Julho-

Setembro 

Biomassa PPL* Produtividade primária líquida 2000-2014 500 m KgC/m2 

Uso/Ocupação do 

Solo (UOS) 

 

AGR* Agricultura 

1990-2018 

Vectorial. Área mínima 

cartografada 1 ha 

% área da 

freguesia 

PIN Florestas de pinheiro bravo/manso 

SAZ* Florestas de sobreiro/azinheira 

EUC* Florestas de eucalipto 

INV* Florestas de espécies invasivas 1995-2018 

CON* 
Florestas de coníferas excluindo 

pinheiro bravo/manso 

1990-2018 
FOL* 

Florestas de folhosas excluindo 

eucalipto/ sobreiro/azinheira 

MHN* Mato e vegetação herbácea natural 

Fragmentação do 

UOS 

FRAGF* 
Fragmentação das parcelas de 

floresta 
1995-2018 

Nº de 

centróides/ha  
FRAGFM 

Fragmentação das parcelas de 

floresta/matos/veg. herbácea natural 

 

Todos os parâmetros de distribuição dos incêndios e as variáveis biofísicas foram calculados por 

freguesia (Carta Administrativa Oficial de Portugal 2018, DGT), sendo as freguesias usadas como 

unidades de análise na estimação dos modelos. 

 

2.3. Regressão logística ordinal 

A regressão logística ordinal apresenta a vantagem de não assumir relações lineares entre variáveis 

dependentes e independentes, assim como não requerer uma distribuição normal, e de ser pouco 

sensível a outliers (Maroco, 2007). As variáveis dependentes foram classificadas em quintis, adotando 

uma escala de medida ordinal, e os valores dos fatores biofísicos foram convertidos em z-scores.  

Construíram-se modelos de regressão usando cada um dos parâmetros que caracterizam a 

distribuição dos incêndios como variável dependente (PAA, FIPA, ICG). Os modelos foram construídos 

iterativamente, sendo as variáveis menos significativas excluídas uma a uma até só restarem variáveis 

significativas (p<=0,05). 

As operações de análise espacial recorreram ao ArcMAP 10.7.1 (ESRI Inc.), sendo adotado um pixel 

de 25 m para operações matriciais. As análises estatísticas foram realizadas no SPSS 24 (IBM Corp.). 

  

3. Resultados e discussão 

3.1. Variabilidade espácio-temporal dos incêndios 

Das 972 freguesias da região Centro, 35 nunca arderam durante o período de estudo, tendo sido 

excluídas das análises.  
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A percentagem acumulada de área ardida (PAA) (Figura 1-a) é marcada por valores reduzidos, 

dominando quase exclusivamente o setor costeiro e o SE, com valores elevados e maior heterogeneidade 

no centro e NE da área de estudo. A frequência de incêndios ponderada pela área (FIPA) (Figura 1-b) 

apresenta uma concentração similar de valores reduzidos ao longo da costa e a SE. Neste caso, porém, 

os valores mais elevados estão concentrados no NE, com o setor central marcado por valores médios. 

Pelo contrário, o índice de concentração de Gini (ICG) da área ardida (Figura 1-c) mostra a 

existência de valores mais elevados ao longo da costa, com valores mais heterogéneos na restante área 

de estudo, médios a muito altos nos sectores S e SE, e sobretudo médios a muito baixos no centro-norte 

e NE. 

 

 

 
                (a)                             (b)                              (c) 

Figura 1. Distribuição espacial dos parâmetros de comportamento dos incêndios. (a) PAA; (b) FIPA; (c) ICG. Valores 
classificados em decis. 

 

A análise combinada dos três parâmetros sugere a existência de regimes de fogo distintos na área 

de estudo. Por exemplo, o sector costeiro é marcado por áreas ardidas pouco extensas (baixa PAA) e 

incêndios pouco frequentes (baixa FIPA), com as áreas ardidas concentradas no tempo (elevado ICG). 

Em contraste, o setor NE é distinguido por incêndios frequentes e área ardida extensiva, com as áreas 

ardidas a ocorrerem relativamente dispersas no tempo. 

  

3.2. Relações com os fatores biofísicos 

Todos os modelos obtidos (Tabela 2) são estatisticamente significativos. Considerando os pseudo-

R2 de Cox & Snell, Nagelkerke e McFadden, o modelo de PAA obteve respetivamente 0,627, 0,653 e 

0,306, com os valores para FIPA ligeiramente mais baixos de 0,551, 0,574 e 0,249, e para ICG de 0,488, 

0,509 e 0.,208, os mais baixos dos três modelos.  

Entre as variáveis usadas, o declive (DEC80) mostrou ter apenas um efeito modesto sobre a PAA, 

o que pode ser devido ao seu papel na propagação do fogo (Marques et al., 2011). A fragmentação das 

parcelas de floresta (FRAGF) exerce um efeito positivo fraco apenas sobre o ICG. Embora seja de esperar 

que a fragmentação contrarie a propagação do fogo (Gralewicz et al., 2012), pela descontinuidade 

espacial da vegetação, este efeito tenderá a ser mais reduzido nas condições meteorológicas excecionais 

que promovem grandes incêndios.  
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Tabela 2. Variáveis biofísicas integradas nos modelos de regressão para PAA, FIPA e ICG, respetivos coeficientes de 
regressão e significação estatística. 

PAA 

Variável Coeficiente Wald Sig. 

MHN 1.486 181.010 0.000 

AGR -1.144 139.879 0.000 

PAJ 0.767 68.181 0.000 

TJS 0.723 57.663 0.000 

PPL -0.426 22.860 0.000 

SAZ -0.363 20.279 0.000 

FOL 0.273 13.795 0.000 

DEC80 0.262 8.398 0.004 

EUC 0.233 8.169 0.004 

CON -0.216 11.138 0.001 

INV 0.197 9.699 0.002 

FIPA 

Variável Coeficiente Wald Sig. 

PAJ 1.391 222.450 0.000 

MHN 1.222 156.020 0.000 

FOL 0.531 51.421 0.000 

TJS 0.358 17.436 0.000 

SAZ -0.301 9.705 0.002 

PPL -0.276 10.654 0.001 

AGR 0.268 11.610 0.001 

EUC 0.193 5.915 0.015 

ICG 

Variável Coeficiente Wald Sig. 

MHN -1.495 223.518 0.000 

PAJ -0.685 72.839 0.000 

PPL 0.443 29.249 0.000 

TJS -0.266 10.723 0.001 

EUC -0.224 9.328 0.002 

FRAGF 0.166 4.662 0.031 

FOL -0.145 4.139 0.042 

3.2.1. Uso e ocupação do solo 

As variáveis de UOS exercem uma grande influência sobre os padrões espácio-temporais dos 

incêndios, especialmente os matos/vegetação herbácea natural (MHN), variável dominante sobre a PAA 

e o ICG, e a segunda em relação à FIPA.  

A proporção de área ardida (PAA) aumenta com a existência de matos (MHN), folhosas (FOL), 

eucaliptos (EUC) e espécies invasoras (INV), corroborando a tendência destas classes para arder 

(Moreira et al., 2009; Oliveira et al., 2014, 2020). O efeito contrário foi associado à agricultura (AGR), 

florestas de sobreiro/azinheira (SAZ) e outras coníferas (CON), que mostram uma baixa propensão para 

arder (Moreira et al., 2009; Oliveira et al., 2014).  

Em relação à frequência de incêndios (FIPA), a percentagem de área de matos (MHN) é a segunda 

variável mais importante, sendo apenas ultrapassada pela precipitação da Primavera (PAJ). A relação 

com os matos pode ser devida à rápida regeneração pós-fogo, promovendo a disponibilidade de 

combustível em intervalos curtos. FOL, AGR e EUC também exercem efeitos positivos. A agricultura 

tende a estar associada a atividades que promovem as ignições, como as queimadas, e possivelmente a 

uma maior presença de pessoas, passíveis de produzir ignições (Catry et al., 2009). O EUC parece exercer 

o seu efeito através da relativamente rápida regeneração. Contrariamente às anteriores, as SAZ 

promovem baixas frequências de incêndios.  

A concentração temporal da área ardida (ICG) diminui sobretudo com o aumento de matos e 

vegetação herbácea natural, mas também com o aumento de eucaliptos e outras folhosas (MHN, EUC e 

FOL, respetivamente), possivelmente associada à maior frequência de incêndios nestas classes, 
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distribuindo a área ardida ao longo do tempo. 

 

3.2.2. Clima 

Todos os parâmetros que caracterizam a distribuição espácio-temporal dos incêndios são 

influenciados por variáveis climáticas. 

A temperatura de verão (TJS) e a precipitação de primavera (PAJ) exercem efeitos positivos sobre 

a extensão de área ardida (PAA) e a frequência de incêndios (FIPA), com a primeira associada à 

deflagração e propagação do fogo, a segunda à disponibilidade de combustível para arder 

posteriormente (Oliveira et al., 2012; Pereira et al., 2005). Em contrapartida, ambas exercem efeitos 

negativos sobre a concentração temporal de área ardida (ICG): ao promoverem incêndios mais 

frequentes, promovem também a dispersão dos danos ao longo do tempo.  

 

4. Conclusões 

A distribuição espácio-temporal dos incêndios varia significativamente na região Centro, 

sugerindo a existência de regimes de fogo distintos que incluem, entre outros, um setor litoral de 

incêndios pouco extensivos e pouco frequentes, e um setor NE com incêndios extensivos e de elevada 

frequência.  

Entre as variáveis analisadas, o uso/ocupação do solo, a precipitação de primavera e as 

temperaturas de verão têm efeitos preponderantes sobre as características dos incêndios. Os 

matos/vegetação herbácea natural dominam na ocupação do solo, confirmando a relevância deste tipo 

de coberto vegetal para a ocorrência de incêndios em Portugal. A agricultura, por seu turno, está 

relacionada com uma menor extensão das áreas ardidas, promovendo ligeiramente a frequência dos 

incêndios. Os pseudo-R2 obtidos indicam que uma parte importante da variância dos parâmetros 

modelados ficou por explicar, em especial no caso da concentração temporal da área ardida (ICG), 

sugerindo o papel de outros fatores que não foram considerados, possivelmente de natureza social (e.g. 

a densidade populacional). 
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Resumo: O regime de fogo caracteriza o padrão espacial e temporal dos incêndios rurais e respetivos 

efeitos, em determinada área e num dado período. Os objetivos deste trabalho foram investigar 

diferenças nos regimes de fogo em 972 freguesias do Centro de Portugal com base na frequência de 

incêndios, na área ardida e na respetiva concentração temporal, bem como aferir a capacidade de um 

conjunto de variáveis biofísicas para discriminar entre regimes. Utilizou-se análise de clusters para 

identificar grupos de freguesias com regime de fogo semelhante e uma árvore de classificação para 

aferir a capacidade das variáveis biofísicas para discriminar entre grupos. Os resultados mostram a 

existência de quatro regimes de fogo, distinguidos predominantemente pelo uso/ocupação do solo, o 

declive e a precipitação de Primavera. 

Palavras-chave: árvores de classificação e regressão; regime de fogo; variáveis biofísicas, Portugal 

central 

Abstract: The fire regime characterizes the spatial and temporal pattern of rural fires and their effects 

in a certain area and timeframe. The purposes of this work were to investigate differences in the fire 

regimes among 972 parishes in the central region of Portugal based on wildfire frequency, burned area, 

and the latter’s temporal concentration, as well as to assess the capacity of a set of biophysical variables 

to discriminate between these regimes. We employed cluster analysis to group parishes with similar 

fire regime, and a classification tree model to assess the capacity of the biophysical variables to 

discriminate between groups. Results indicate four distinct fire regimes, which can be differentiated 

predominantly by land use/land cover, slope, and spring rainfall. 

Keywords: classification and regression trees; fire regime; fire regime drivers; central Portugal 

 

1. Introdução 

O conceito de regime de fogo pode ser definido como o padrão espacial e temporal dos incêndios 

e respetivos efeitos numa dada área e ao longo de um dado período (Oddi, 2018). Num contexto de 

gestão da perigosidade, as relações entre os regimes de fogo e diferentes fatores de controlo adquirem 

enorme importância devido às perdas humanas, materiais e ambientais causadas pelos incêndios. Neste 

âmbito, muitos trabalhos têm focado a influência de fatores biofísicos como o clima, a topografia e o 

uso/ocupação do solo (UOS), bem como de variáveis sociais como a densidade populacional ou a 

densidade de estradas, sobre parâmetros do regime de fogo como a área ardida anual, a densidade e as 
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dimensões dos incêndios, ou a frequência de ignições (Fernandes et al., 2016; Oliveira et al., 2017; Pereira 

et al., 2005).  

Apesar da sua dimensão relativamente pequena, Portugal é um dos países da Europa meridional 

com maior área ardida anual. A incidência de incêndios rurais concentra-se a norte do Tejo, com as 

maiores áreas ardidas tendencialmente localizadas na região central do país, dominada por florestas e 

matos.  

Os objetivos deste estudo foram identificar tipos de regime de fogo e investigar em que medida a 

sua distribuição é influenciada por diferentes variáveis biofísicas. A área de estudo, correspondente à 

totalidade da NUTS II Centro (28 199 km2, 972 freguesias), possui uma variabilidade substancial no que 

se refere à perigosidade de incêndio e aos seus fatores de controlo, incluindo várias áreas de 

perigosidade muito elevada (Oliveira et al., 2020).  

 

2. Dados e Métodos 

2.1. Parâmetros de regime de fogo 

Utilizaram-se três parâmetros para descrever o regime de fogo durante o período 1975-2018 (44 

anos), calculados com base nos mapas anuais de área ardida em formato vetorial produzidos pelo ICNF. 

A percentagem acumulada de área da freguesia ardida (PAA) quantifica a tendência da freguesia 

para arder extensivamente ao longo do tempo. 

A frequência de incêndios ponderada pela área (FIPA) foi quantificada como o número total de 

incêndios ocorridos na freguesia, dividido pela área desta em km2. Quantifica a tendência para a 

recorrência de incêndios ao longo do tempo. 

Finalmente, aplicou-se o índice de concentração de Gini (ICG) (Gini, 1921) às áreas ardidas anuais, 

a fim de quantificar a sua concentração temporal. Valores elevados significam uma concentração da 

área ardida total num número reduzido de anos. O índice tem sido aplicado em estudos sobre incêndios, 

embora para medir a concentração da área ardida em episódios de incêndio, e não ao longo do tempo 

(Díaz-Delgado et al., 2004; Miralles Ortega, 2015). 

 

2.2. Variáveis biofísicas 

Foi feita uma análise preliminar de colinearidade com um conjunto inicial de 28 variáveis biofísicas, 

relacionadas com condições topográficas, uso e ocupação do solo, clima e biomassa. Foi aplicada uma 

análise de correlação bivariada, eliminando-se as variáveis com valores de correlação de Pearson > 0.7 

ou < -0.7. Calculou-se depois o Variance Inflating Factor (VIF) para as restantes, eliminando-se de forma 

iterativa aquelas de VIF mais elevado até não restarem valores superiores a 5. O conjunto final de 

variáveis é apresentado na Tabela 1. 

A percentagem de área da freguesia associada a cada tipo de UOS e a fragmentação das parcelas 

de florestas e de floresta/mato foram calculadas como a média dos valores relativos aos vários mapas 

de UOS disponíveis (COS), ponderada pelo número de anos em que cada mapa vigorou.  

As disparidades entre o período de referência para os regimes de fogo (1975-2018) e os períodos 

relativos às diferentes variáveis biofísicas, impostas pela disponibilidade de dados (Tabela 1), implicam 

a assunção de que todos os conjuntos de dados são representativos do período 1975-2018. 
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Tabela 1. Variáveis biofísicas utilizadas. Topografia obtida a partir de (https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/copernicus-land-monitoring-service-eu-dem). Variáveis climáticas obtidas a partir de 

https://www.worldclim.org/. Uso/ocupação do solo (1990, 1995, 2007, 2010, 2015, 2018) obtido a partir da Direção-Geral 
do Território. Produtividade primária líquida obtida a partir de https://lpdaac.usgs.gov/products/mod17a3hgfv006/. Limites 

administrativos extraídos da Carta Administrativa Oficial de Portugal (DGT). As operações de análise espacial foram 
realizadas usando o ArcMAP 10.7.1 (ESRI Inc.), com um pixel de 25 m para as operações matriciais. 

 

Tipo  Código Variável 
Período 

temporal 

Resolução 

espacial original 
Unidades 

Topografia DEC80 Declive (percentil 80) n.a. 25 m graus 

Clima 

PAJ 
Precipitação acumulada 

média Abril-Junho    

TJS 
Temperatura média 

mensal Julho-Setembro 

Biomassa PPL 
Produtividade primária 

líquida 
2000-2014 500 m KgC/m2 

Uso/Ocupação 

do Solo 

 

AGR Agricultura 

1990-2018 

Vectorial. Área 

mínima 

cartografada 1 ha 

% área da 

freguesia 

SAZ 
Florestas de 

sobreiro/azinheira 

EUC Florestas de eucalipto 

INV 
Florestas de espécies 

invasivas 
1995-2018 

CON 

Florestas de coníferas 

excluindo pinheiro 

bravo/manso 

1990-2018 
FOL 

Florestas de folhosas 

excluindo eucalipto/ 

sobreiro/azinheira 

MHN 
Mato e vegetação 

herbácea natural 

Fragmentação 

do UOS 
FRAGF 

Fragmentação das 

parcelas de floresta 
1995-2018 

Nº de 

centróides

/ha  
 

2.3. Análise de clusters e árvore de classificação 

Foi aplicada a análise hierárquica de clusters (método de agregação de Ward) para agregar 

freguesias com características similares nos parâmetros de regime de fogo adotados (SPSS 24; IBM 

Corp.). Estes foram previamente convertidos em z-scores a fim de garantir igual contribuição para o 

resultado final, independentemente das diferentes amplitudes de variação. 

As árvores de classificação e regressão são uma técnica não-paramétrica que divide 

progressivamente unidades de análise em grupos sucessivamente menores com semelhanças crescentes 

na variável dependente em cada grupo, com base em limiares críticos de variáveis independentes, 

contínuas ou categóricas. Utilizou-se a ferramenta CRT do SPSS 24 para contruir uma árvore de 

classificação a fim de averiguar a capacidade das 12 variáveis biofísicas para diferenciar entre os clusters 

(regimes de fogo) obtidos previamente. Adotou-se o índice de Gini como critério para a divisão 

progressiva dos nós, e realizou-se um processo de validação cruzada com 10 amostras. De acordo com 

este, 10 árvores são construídas, cada uma excluindo 1/10 do conjunto total de freguesias. Cada árvore 

é depois usada para classificar de forma independente as freguesias excluídas. A ferramenta produz 

uma árvore final, sendo a precisão final de classificação a média dos 10 valores obtidos durante a 

validação cruzada. 

 

 

3. Resultados e discussão 
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3.1 Análise de clusters 

Das 972 freguesias, 35 nunca arderam durante o período de estudo, sendo eliminadas das análises. 

Analisaram-se graficamente as distâncias entre clusters para possibilidades entre 1 e 25 clusters. 

Subsequentemente, analisaram-se as distribuições dos parâmetros de regime de fogo para as soluções 

com 3 e 4 clusters, as que abrangem os maiores contrastes entre grupos. Verificou-se que a solução com 

3 clusters expressava sinteticamente os grandes contrastes nos regimes de fogo existentes na região, mas 

o 4ª cluster apresentava as segundas áreas ardidas mais extensas, com potenciais implicações para a 

gestão de incêndios.  

Optou-se assim por reter a solução de 4 clusters, apresentados na Figura 1. 

 

 

  
                       (a)                                             (b) 

 
Figura 1. Clusters/regimes de fogo identificados. (a) características quanto aos parâmetros de regime de fogo (PAA–área 

ardida; ICG-concentração temporal; FIPA-frequência); (b) distribuição espacial. 

 

O primeiro cluster agrega 450 freguesias. Os parâmetros de regime de fogo (Figura 1-a) indicam 

um regime marcado pela mais baixa percentagem de área ardida (PAA) e a menor frequência de 

incêndios na região (FIPA), mas com os mais altos valores de concentração temporal da área ardida 

(ICG). Ocorre sobretudo nas freguesias ao longo da costa e no extremo sudoeste (Figura 1-b). 

O terceiro cluster (86 freguesias) apresenta características opostas às do primeiro. Tem a maior 

tendência para arder extensivamente (PAA), a maior frequência de incêndios (FIPA) e a menor 

concentração temporal da área ardida (ICG) (Fig. 1-a). Ocorre exclusivamente no NE e no limite N da 

área de estudo. 

O segundo cluster (299 freguesias) apresenta valores intermédios entre os clusters 1 e 3 em todos 

os parâmetros. Ocorre em praticamente toda a área de estudo, exceto nas faixas O e SE. 

Finalmente, o quarto cluster (102 freguesias) possui a segunda maior área ardida acumulada (a 

seguir ao cluster 3), fazendo-o com menor frequência e, portanto, com maior concentração temporal da 

área ardida (Figura 1-a). Concentra-se maioritariamente no setor central da região. 

 

3.2 Árvore de classificação 

O modelo de árvore final classificou corretamente e de forma independente 68.7% de todas as 

freguesias. Embora os clusters 1 a 3 tenham obtido taxas de acerto mínimas de 69.9%, o cluster 4 só 

obteve 38.2%. A solução com apenas três clusters aumentaria a taxa global de acerto do modelo para 

73%, mas as características específicas do cluster 4 indicam a necessidade de o destacar dos restantes. 
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Apesar de satisfatórios, os resultados globais obtidos com o modelo sugerem que outras variáveis, 

possivelmente de natureza social, influenciam os regimes de fogo definidos, principalmente no cluster 

4.  

De todas as variáveis biofísicas, as mais importantes foram a percentagem de matos/vegetação 

herbácea natural (MHN), seguida de perto pela precipitação de Primavera (PAJ) (Figura 2). O declive 

(DEC) e a agricultura (AGR) têm aproximadamente metade da importância das anteriores, com as 

florestas de eucalipto (EUC), as folhosas que não eucalipto/sobreiro/azinheira (FOL) e a produtividade 

primária (PPL) a obter importâncias relativas entre 40% e 50% de MHN. Todas as restantes têm 

contributos inferiores.  

A análise dos valores das variáveis biofísicas nos diferentes clusters, bem como da literatura 

publicada, sugere que MHN exerce o seu efeito devido à elevada combustibilidade e rápida regeneração 

(Moreira et al., 2009; Oliveira et al., 2014, 2020), enquanto AGR é um fator de condicionamento da 

propagação do fogo (Moreira et al., 2009; Oliveira et al., 2014). Contrariamente a AGR, DEC promove a 

rápida propagação das chamas (Marques et al., 2011; Parente & Pereira, 2016). PAJ promove o 

crescimento da vegetação e a disponibilidade de combustível, que poderá arder posteriormente, como 

já tem sido sugerido na literatura (Oliveira et al., 2012; Pereira et al., 2005).  

 

 

 
 

Figura 2. Contributo relativo de cada variável biofísica para a construção do modelo de árvore de classificação, mostrado 
em termos de percentagem, e padronizado pelo fator mais importante (MHN). 

 

4. Conclusões 

A região Centro apresenta quatro regimes de fogo distintos. O primeiro, ocorrendo no setor 

costeiro e no limite SE, possui as áreas ardidas menos extensas, os incêndios menos frequentes e a 

máxima concentração temporal da área ardida. O segundo ocorre por toda a área de estudo com exceção 

dos setores O e SE. Possui áreas ardidas mais extensas e incêndios mais frequentes do que o primeiro, 

com uma menor concentração temporal das áreas ardidas. O terceiro regime de fogo ocorre no NE e no 

limite N da área de estudo, e tem os fogos mais frequentes e a maior área ardida, estando esta 

relativamente dispersa ao longo do tempo. Em contraste, o quarto regime definido tem áreas ardidas 

ligeiramente menos extensas do que o terceiro, mas uma frequência de incêndios muito menor e uma 

concentração temporal das áreas ardidas superior, verificando-se sobretudo no centro da área de 

estudo. 
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Foi demonstrada uma forte relação entre as variáveis biofísicas e os regimes de fogo definidos, 

sendo a ocupação do solo, o declive e a precipitação de Primavera as mais relevantes. Os 

matos/vegetação herbácea natural e a agricultura são as categorias mais relevantes, seguidas do declive 

e da precipitação de Primavera. Tendo em conta as características distintas dos clusters, as estratégias 

de gestão e mitigação de incêndios devem ser diferenciadas e ajustadas às condições biofísicas 

particulares das freguesias que os compõem.  
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Resumo: A zona costeira de Portugal Continental caracteriza-se pela sua elevada densidade 

populacional e multiplicidade de usos, ocupação e actividades. A base de dados MOSAIC identifica e 

analisa as ocorrências de inundações e galgamentos costeiros, e seus impactos, entre 1980 e 2018, com 

base na análise hemerográfica de jornais nacionais e regionais, relatórios e documentos científicos. 

Foram identificadas 650 ocorrências e 1708 impactos, destacando-se entre eles os associados a áreas 

públicas, impactos humanos, degradação ambiental e danos em edifícios. Os resultados mostram uma 

grande variabilidade espacial e temporal das ocorrências, em que 77% surgem na zona costeira 

ocidental, a norte do rio Tejo.   

Palavras-chave: Zona costeira; Galgamentos; Base de dados; Ocorrências; Impactos 

Abstract: The coastal zone of mainland Portugal is characterized by high population density and 

multiplicity of uses, occupation and activities. The MOSAIC database identifies and analyses the 

occurrences of flooding and coastal overtopping, and their impacts, between 1980 and 2018, based on 

the hemerographic analysis of national and regional newspapers, reports and scientific documents. 650 

occurrences and 1708 impacts were identified, standing out among them those associated with public 

areas, human impacts, environmental degradation and buildings damages. Results show great spatial 

and temporal variability of the occurrences, with 77% appearing on the western coastal zone north of 

Tagus river. 

Keywords: Coastal zone; Coastal flooding; Database; Occurrences; Impacts 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas as inundações costeiras e respetivos impactos tornaram-se uma preocupação 

crescente, resultado do aumento da exposição e de alterações nos diferentes forçadores de inundação 

costeira (Nicholls & Cazenave, 2010; Weisse et al., 2014). Os danos e impactos associados a desastres 

naturais nas zonas costeiras têm vindo a aumentar a nível mundial nas últimas décadas (Sekovski et al., 

2020). O aumento expectável do nível médio do mar e da frequência e intensidade dos eventos 

climáticos extremos (Bertin et al., 2013), aliado ao aumento da exposição face a inundações e 

galgamentos costeiros, podem exacerbar os danos e impactos relacionados com desastres naturais nas 

zonas costeiras (Neumann et al., 2015). Em Portugal, a zona costeira caracteriza-se por uma 

multiplicidade de usos, ocupação e actividades, que a transformam numa área de importância 

estratégica. Salienta-se que ¾ da população e cerca de 80 % do Produto Interno Bruto estão aí 
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concentrados (Santos et al., 2017), numa área onde o risco de subida do nível do mar é elevado (Rocha 

et al., 2020). Por outro lado, esta zona é também caracterizada por uma assimetria entre a costa oeste e 

sul em termos de condições de agitação marítima (Andrade & Freitas, 2002).  

Diversos autores têm vindo a recolher informação histórica relacionada com diferentes desastres 

naturais com recurso a análise hemerográfica de jornais, relatórios técnicos e documentos científicos. 

Esta recolha tem como objetivo analisar ocorrências e eventos do passado e impactos associados, no 

sentido de melhor compreender os processos e perspetivar as dinâmicas futuras (Barriendos & Rodrigo. 

2006; Raska & Emmer, 2014). São vários os exemplos de base de dados de desastres naturais, que se 

distinguem pela tipologia de desastre considerado, bem como por fatores espaciais e temporais e 

critérios de seleção associados. A ausência de uma base de dados nacional de inundações e galgamentos 

costeiros motivou a criação da base de dados, aqui apresentada, denominada de MOSAIC. A base de 

dados MOSAIC identifica e analisa as ocorrências de inundações e galgamentos costeiros e seus 

impactos, no período entre 1980 e 2018, com base na análise hemerográfica de jornais nacionais e 

regionais. Esta análise foi complementada com a análise de relatórios técnicos e documentos científicos, 

bem como com dados hindcast (Fortunato et al., 2016) de condições oceanográficas para o período em 

causa. Este trabalho enquadra-se no esforço de desenvolvimento de uma metodologia inovadora de 

apoio à gestão do risco de inundação costeira, suportando uma melhor capacidade de previsão da 

ocorrência de inundações e galgamentos costeiros em diferentes tipologias. A incidência espacial da 

base de dados MOSAIC é a totalidade da zona costeira de Portugal Continental (Figura 1).  
 

           
Figura 1. Enquadramento da zona costeira de Portugal continental considerada na base de dados MOSAIC, densidade 

populacional por município e localização das ocorrências  

 

2. Métodos 

A construção da base de dados MOSAIC teve por base a análise hemerográfica de um total de oito 

jornais, três de âmbito nacional e cinco regionais. Os jornais selecionados tiveram em consideração dois 

critérios quanto à sua cobertura espacial e temporal: a) o jornal deve ter sido publicado continuamente 
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por pelo menos 20 anos e b) o jornal selecionado deve garantir uma boa distribuição nacional e regional 

das notícias. Os jornais foram analisados com recurso a uma análise sistemática e pontual, tal como 

descrito em Tavares et al. (2021). Por forma a validar a análise hemerográfica, foram também 

considerados dados referentes a séries temporais de condições oceanográficas ao longo da costa 

(hindcast) entre 1980 e 2018, bem como a análise de diferentes relatórios técnicos e artigos científicos 

(Tavares et al., 2021). Este trabalho permitiu não só validar o trabalho anterior, como também identificar 

novas ocorrências. Relativamente à sua estrutura, a base de dados MOSAIC é composta por seis 

categorias, subdivididas em diferentes campos, que identificam e caracterizam a ocorrência nas suas 

múltiplas dimensões. A base de dados caracteriza-se por ser georreferenciada, com campos 

alfanuméricos abertos e fechados dos tipos numérico e textual. Cada ocorrência é georreferenciada com 

recurso a um Sistema de Informação Geográfica e caracterizada relativamente aos impactos associados. 

Uma análise mais detalhada sobre a metodologia adoptada é providenciada em Tavares et al. (2021). 

Na base de dados, perda ou impacto humano é entendido como a consequência direta sobre humanos, 

nomeadamente a existência de vítimas mortais, feridos, desalojados e evacuados (Santos et al., 2014). 

Dano é entendido como as consequências materiais em qualquer tipo de propriedade, infraestrutura ou 

instalação, como por exemplo rede viária e edifícios (Santos et al., 2014). Relativamente ao conceito de 

ocorrência, a definição baseia-se em Zêzere et al. (2014) com as necessárias adaptações. Nesse sentido, 

considera-se como ocorrência um caso específico relacionado com inundação ou galgamento costeiro 

referente a uma localização espacial única e um período temporal específico. 

 

3. Resultados e discussão 

A análise efetuada permitiu identificar um total de 650 ocorrências de inundação e galgamento 

costeiro com grande variabilidade temporal e espacial. No entanto, é possível identificar dois setores 

distintos: o primeiro concentra 77% das ocorrências e engloba municípios costeiros a norte do rio Tejo, 

enquanto o segundo engloba os restantes municípios costeiros com 23% das ocorrências. Destaca-se que 

da totalidade dos municípios costeiros (54) apenas 9 não apresentam qualquer ocorrência. Se 

considerarmos a área de incidência dos diferentes Programas de Orla Costeira (POC) conclui-se que 

85% das ocorrências estão localizadas nos POC Caminha- Espinho (177), Ovar-Marinha Grande (207) e 

Alcobaça-Cabo Espichel (168) (Figura 2a). A nível municipal, verifica-se que dos cinco concelhos com 

maior número de ocorrências (Ovar-69; Almada-55; Porto-50; Ílhavo-48; Vila Nova de Gaia-35), com 

excepção de Almada, todos se localizam a norte do rio Mondego (Figura 1). Quanto à distribuição 

temporal das ocorrências, 93% ocorrem no denominado inverno marítimo, ou seja, entre outubro e 

março, destacando-se o mês de janeiro com 51% do total de ocorrências. Para este valor muito contribuiu 

a tempestade Hércules que afetou a costa continental portuguesa entre os dias 3 e 7 de janeiro de 2014, 

a qual representa 37% das ocorrências entre 1980 e 2018. As ocorrências associadas à tempestade 

Hércules que apresentam grande dispersão espacial e elevado número e variedade de impactos 

associados. Em termos anuais, destacam-se os anos de 2014, 1996 e 2010 que concentram, por ordem 

decrescente, 56% do total das ocorrências, resultado das diferentes tempestades que afetaram a zona 

costeira continental nestes anos. Em 1996, a maioria das ocorrências surgem na primeira quinzena de 

janeiro devido a um conjunto de tempestades que afetaram as costas oeste e sul do continente. Em 2010, 

destacam-se a tempestade Xynthia (27 e 28 de fevereiro), que apresentou uma grande concentração de 

ocorrências na costa sul, e um conjunto de tempestades na primeira semana de outubro que originaram 

muitas ocorrências na zona costeira entre os municípios do Porto e Figueira da Foz. A Figura 2b mostra 

a evolução temporal das ocorrências, onde se observa um progressivo aumento do número entre 1980 

e 2018, com tendências distintas de evolução nas diferentes décadas. O destaque vai para o período 

entre 2010 e 2018 que concentra 53% das ocorrências, mostrando um claro crescimento relativamente às 

décadas anteriores, com destaque para 2014 (Figura 2b). 
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Figura 2. Distribuição e evolução das ocorrências: (a) Ocorrências por POC; (b) Evolução e distribuição anual (Adaptado de 

Tavares et al., 2021). 

 

Relativamente aos impactos e danos, às 650 ocorrências identificadas estão associados um total de 

1708 perdas e danos, distribuídos por 7 categorias e 56 tipologias. A categoria que apresenta mais danos 

relaciona-se com as áreas públicas (23%), com destaque para danos na via pública, passadiços e passeios. 

Seguem-se os impactos humanos (18%) com destaque para as pessoas evacuadas e desalojadas. Os 

danos relacionados com a degradação ambiental (17%) e com o sistema natural (16%) estão associados 

principalmente ao sistema praia/duna. No caso dos danos em edifícios (13%) predominam os danos em 

edifícios comerciais, residenciais e em apoios de praia. Relativamente aos danos em infraestruturas 

(11%), salientam-se os danos em estruturas de proteção costeira e em muros de proteção de áreas 

adjacentes à zona litoral. A categoria com menor expressão é a dos danos materiais (2%) onde 

sobressaem os impactos em automóveis e barcos. A análise decenal à distribuição dos diferentes danos 

e impactos mostra que há tendências distintas ao longo das décadas analisadas (Figura 3). A década de 

80 é marcada predominantemente por danos em área públicas, infraestruturas e degradação ambiental. 

A década seguinte caracteriza-se por um aumento generalizado em todas as categorias de impactos. 

Este aumento é particularmente visível nas perdas humanas (73 evacuados) e nos danos em edifícios. 

Entre 2000 e 2009 verifica-se uma diminuição dos impactos e das ocorrências relativamente à década 

anterior. No período entre 2010 e 2018 há um acentuado crescimento nos impactos transversal a todas 

as categorias, com especial destaque para a existência de 121 desalojados. 

O presente trabalho demonstra a importância e o potencial de uma base de dados de ocorrências 

de galgamento e inundação costeira baseada em análise hemerográfica. No entanto, esta abordagem 

apresenta algumas limitações relacionadas com a sobre representação de algumas ocorrências 

relativamente a outras e a existência de falta de informação relevante sobre algumas ocorrências, 

nomeadamente em relação aos forçadores do processo de inundação. Apesar destas limitações, a 

metodologia desenvolvida permitiu identificar e analisar as ocorrências de inundações e galgamentos 

costeiros entre 1980 e 2018 para a zona costeira de Portugal continental, de forma sistematizada. A base 

de dados MOSAIC, distingue-se pela abrangência de categorias e tipologias consideradas na análise, 

bem como, pelo facto de todas as ocorrências serem validadas pelo cruzamento de informação presente 

em diversos jornais, bem como pela informação presente em relatórios e artigos científicos. Este trabalho 
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complementado pelo trabalho de campo, permitiu obter a localização exata de 60% das ocorrências e 

uma localização aproximada de 32%. A metodologia adotada apresenta também como inovação o uso 

de dados hindcast sobre as condições oceanográficas para, pontualmente, suportar a análise 

hemerográfica, tal como descrito em Tavares et al. (2021). A base de dados MOSAIC é um importante 

contributo para a avaliação da vulnerabilidade territorial das zonas costeiras, bem como para a gestão 

do risco de inundação, permitindo satisfazer alguns dos requisitos presentes na diretiva europeia 

relativa à avaliação e gestão do risco de inundação (2007/60/CE).   

 

 

Figura 3. Número de ocorrências e de pessoas afectadas por década e por categorias de danos e perdas 

4. Conclusões 

O presente trabalho demonstra a importância e o potencial de base de dados históricas sobre 

desastres naturais, com recurso à análise hemerográfica. A base de dados MOSAIC, aqui apresentada, 

para além de identificar ocorrências de inundação e galgamento costeiro, permite avaliar os impactos 

associados. A identificação das áreas costeiras mais vulneráveis, a caracterização espacial e temporal 

das ocorrências, dos seus impactos e respetivos forçadores são resultados relevantes que se podem 

extrair desta base de dados.  Esta informação histórica associada a sistemas de previsão em tempo real 

e monitorização dos diferentes forçadores de inundação costeira e a modelos de vulnerabilidade 

territorial, contribuirá para o desenvolvimento de um quadro de referência inovador de apoio à gestão 

do risco de inundação costeira. Os resultados obtidos poderão ser analisados e discutidos com os 

diferentes stakeholders e entidades oficiais, com o objetivo de contribuir para a criação de comunidades 

costeiras mais seguras e resilientes, em linha com as estratégias nacionais e regionais existentes e com o 

Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes. 
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Resumo: Povoações costeiras em Portugal são atingidas frequentemente por tempestades, algumas das 

quais são capazes de induzir galgamentos, levando a inundações severas. Este estudo foca-se nos 

potenciais danos que a povoação de Fonte da Telha pode sofrer na ocorrência de inundações por 

galgamento oceânico. Dos 222 elementos identificados na povoação, cerca de 70% está na faixa de risco 

de inundação. Áreas de ocupação do solo definidas por Praias e Floresta de espécies invasoras são 

totalmente abrangidas pela área de risco. De modo a combater o presente cenário, foi realizado um 

Plano de Pormenor, definindo os 11m como a altitude mínima para construção de edificado.    

Palavras-chave: Risco; Maré de tempestade; Mudanças climáticas; Oceanografia 

Abstract: Coastal settlements in Portugal are routinely hit by storms, some of which produce significant 

overwash, leading to severe floods. In this study we focus on the possible damages Vale da Telha 

settlement could incur in the event of severe overwash and flooding following a storm. It was found 

that of the 222 elements comprising the settlement, roughly 70% were at risk of flooding. Most of the 

areas classified as Beaches and Invasive species forest are within the risk area. To reduce this scenario, 

artificial construction should not be carried out below the 11m altitude threshold.  

Keywords: Risk; Storm surge; Climate change; Oceanography 

 

1. Introduction 

The main hazards for human settlements close to shore are overwash and flooding. Overwash 

refers to the “flow of water and sediment over the crest of the beach that does not directly return to the 

water body (ocean, sea, bay, or lake; hereafter, ocean) where it originated” (Donnelly et al. 2006). Certain 

conditions must be met for overwashing to occur. The most impactful factor is strong sea agitation (Silva 

et al. 2013). Storm surge events are prime time for overwash to occur, especially when combined with 

high tides and/or river discharges (Silva et al. 2017; Pinto, 2014). Additional factors include beach 

morphology and topography, as well as the bathymetry just offshore of the coastline in question 

(Rodrigues et al. 2012). Coastal flooding often comes as a consequence of overwash. Silva et al. (2013) 

define coastal flooding as the submergence of coastal elements for at least a couple of hours. These only 

happen if the oceanographic conditions persist long enough to transpose a significant amount of sea 

water over the dune system (Silva et al. 2013). Overwash, along with the associated flooding, are the 

cause of vast material and natural damages.  

Continental Portugal has around 845km of shoreline (Morais, 2010), all of it facing the Atlantic 

Ocean. As such, it is often subjected to intense ocean and atmospheric activity during the European 

Windstorm events that scour Western Europe on a yearly frequency. Such was the case with Cyclone 

Christina in January 2014, colloquially known as Hercules Storm. Hercules affected the entirety of the 

country´s shoreline, with total damages estimated at the 16.489.915,00€ mark (Pinto, 2014). Knowing the 
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extent of the damage these storms and the associated overwash and flooding cause, it seems imperative 

to understand and model the effects they have on the Portuguese shore. Verily, there are a good number 

of scientific studies on the matter, for various stretches of coast. These are usually made by engineers 

and geographers well versed in mathematic modelling and GIS (Geographic Information Systems). 

Even so, in Portugal, scientific studies focusing on an observational perspective are scarce and even 

fewer studies deal with post-disaster field surveys (Santos et al. 2015). This lack of post-disaster studies 

can be problematic as the scope of the effect the storm has can be diminished. Researchers working on 

the few reports that are published in the theme often need to look for occurrences in news articles or 

witness testimony as there are no official databases about the damages (Santos et al. 2015). As such, we 

propose doing a summary catalog of the structures potentially affected by a strong storm event in Fonte 

da Telha, Almada, Portugal. 

 

2. Methodology  

This study was produced using a simple methodology. As the scope of this article is not to model 

overwash nor erosion, but to try and comprehend the damages it can cause, we started by searching 

literature that could provide us with the data needed to map the elements at risk in the study area. Silva 

et al. (2013) proved to be the most impactful piece of literature at this stage, as it provided a map of the 

area susceptible to overwash and flooding in the next 50 and 100 years, according to their model. As 

such, the identification of elements at risk in the present article rests on the model of Silva et al. (2013). 

The elements considered for mapping were the following: residences, restaurants/coffee shops, parking 

lots, hotels and others. The latter can include anything from churches to government buildings. These 

were identified both inside and outside the area considered for flooding. Garages and storage facilities 

were ignored for this study. We then processed the data to extract valuable information about the 

damages caused following an overwash and flooding event in the area.  

An additional branch of analysis was made relating to the shoreline itself. Using GIS software, 

specifically the DSAS add-in (Digital Shore Analysis System) for ESRI´s ArcMap, we analyzed the 

evolution of the coastline in the past 15 years. The indexes used were the NSM (Net Shoreline 

Movement), SCE (Shoreline Change Envelope) and EPR (End Point Rate).  

 

3. Results and Discussion 

3.1 Elements at risk and land use 

Having delimited both the settlement of Fonte da Telha (black) and the area subjected to flooding 

(blue), we identified and mapped the elements in both areas (Fig. 1). The settlement area was drawn 

using its northernmost and southernmost feature as the limit on each corresponding direction. The 

western limit was established at the shoreline and the eastern one at the cliff´s edge. The flood 

susceptible zone was based on the Silva et al. (2013) model, and its area comes at about 402,090.67m2, 

around 66.79% of Fonte da Telha total area (602,001.01m2). The statistical analysis is laid out in Table 1. 

As we can see, most of the structures in the settlement are residences, totaling at 167. Consequently, 

they suffer the greatest number of losses in case of severe flooding. Even so, both restaurants/coffee 

shops and parking lots are hit harder when compared to their respective totals. Restaurants/coffee shops  
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lose 84.37% and parking lots sport an astonishing 100% incidence rate. This is most likely related 

to do with their location. Both types of elements are commonly located near the shore, with prompt 

access to the beachfront.  

On the other hand, the two hotels identified are out of the proposed flooding area, in sharp contrast 

with the former elements. Both hotels are found a bit above the mean height of the settlement and 

considerably inland, relatively to the maximum width of the area. On the other elements category, we 

identified a church and a coastguard post. The church represents the half that stays dry in the event of 

a flood, whereas the coastguard post, built on top of the sand dunes, will most likely be heavily affected 

by the flooding and the overwash itself. 

Element Type No. Elements 
No. Inside 

Flood Area 

No. Outside 

Flood Area 
Affected (%) 

Residence 167 109 58 65.27 

Restaurant/ 

Coffee Shop 
32 27 5 84.37 

Parking Lot 19 29 0 100 

Hotel 2 0 2 0 

Other 2 1 1 50 

Total 222 156 66 70.27 

Table 1. Accounting of exposed and non-exposed elements in Fonte da Telha. 

Figure 1. Identification of study area and elements within. 
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As far as land use goes, using the Portuguese Land Use Chart (2018), six different land use types 

were identified (Fig. 2). The number of features pinpointed in each land use class are discriminated in 

Table 2. As expected, most elements are within the discontinuous urban fabric class. Some elements are 

spread throughout the different forested areas, but the real problem concerns the features located in the 

beaches, dunes and coastal sands class. The elements located here are in an especially vulnerable spot, 

as it is here that the processes in question in this analysis are the most impactful. These are entities not 

only at risk of flooding, but of being hit by the overwash itself. 

 

 

   

 

Element 

Type 

Discontinous 

urban fabric 

Invasive 

species forest 

Other 

hardwood 

forest 

Stone 

pine forest 
Bush 

Beaches, 

dunes and 

costal sands 

Residence 160 0 2 2 2 2 

Restaurant/ 

Coffee Shop 
28 0 0 0 0 7 

Parking Lot 13 2 1 1 0 3 

Hotel 2 0 0 0 0 0 

Other 1 0 0 0 0 1 

Total 204 2 3 3 2 13 

Figure 2. Land Use at Fonte da Telha (Source: Laud Use Chart, 2018).  

 

Table 2. Accounting of elements by Land Use class. 
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3.2 Digital Shoreline Analysis System (DSAS) 

As mentioned before, a brief analysis was preformed using the DSAS add-in for ArcMap. For this 

analysis six shorelines were identified between 2004 and 2019 using Google Earth satellite imagery. 113 

transects were cast, 20m meters apart, for a total of 2,260m of shoreline (Fig. 3). Immediately we notice 

the proximity of all the shorelines over the span of 15 years, suggesting little movement between years. 

The NSM index expresses the difference in shoreline between the initial and final year. Our results 

indicate that 92.04% of the transects are classified as erosive. Only 9 of the transects are experiencing 

accretion, with a maximum growth of 11.23m, as opposed to the maximum loss of 32.96m elsewhere, 

for an average loss of 14.52m over the span of the coastline. As for the SCE index, which identifies the 

biggest difference between shorelines in meters, exhibits a maximum value of 40.73m and a minimum 

of 15.53m, for an average of 24.99m. The EPR index measures the rate at which the coast is moving each 

year, in meters per year. This naturally supports the findings in the NSM index, namely that the 

accretion rate is much slower than the erosion one, and the coast is retreating at an average of 0.97m per 

year. 

 

Vale the Telha is in fact an area prone to ocean flooding, as was expected given the location and 

characteristics of the township. As we found, a good portion of the structures in the settlement are at 

risk of flooding, with some in the way of the overwash itself. The government of the Almada 

municipality published in 2015 a “Plano de Pormenor” for Fonte da Telha. This plan uses Silva et al. 

(2013) to determine a set of rules with the objective of deterring the effects of flooding in the area. These 

Figure 3. Coastlines, baseline and accretion/erosion transects.  
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include having the urban center buildings and beach support structures no lower than 11m, as the 

projected overwash height is 10.9m. One other policy is the reconstruction of the dune system with 

deposition and stabilization of sands at approximately 12m high. Both these policies seem difficult to 

implement or outright impossible. Given the average height of 6.65m, according to NASADEM data, 

which admittedly lacks the spatial resolution for an analysis of this scale, it seems unfeasible to place 

most of the settlement’s buildings above 11m without a large-scale remodeling of the village. As most 

of the buildings are residential, it would also mean either the construction of the new residences before 

the demolition of the current ones, which poses the question of where to build the new structures given 

the free space available, or the temporary displacement of the affected population after the demolition 

of their current home and the construction of the new. Even if possible, it would take large amounts of 

financing to implement and would most likely be an unpopular move among the local populace. The 

dune system reconstruction is more realistic, but even so runs into major problems. As we saw 

previously, there are a not insignificant number of structures on top of the main sand dune. To 

reconstruct the system would mean the removal of such buildings, or their ascension above the 12m 

mark using various technics, the same way beach access walkways are placed. There is also the need to 

fixate the dunes after reconstruction. While there are technics for this, it would mean an additional 

expense and no concrete course of action is given in the plan regarding this. There are several demolition 

jobs planned, although these are related to illegal residences and not the policies mentioned beforehand. 

There is also the fact that the shoreline is retreating at a rate of approximately 0.97m per year. This 

increases the risk to the town over time.  

 

 4. Conclusion 

The lack of studies that focus on post-disaster field surveys (Santos et al. 2015) are concerning, 

given the enormous impact storm events can have in coastal communities. The results found here are 

of vital importance to effective urban planning in these areas and yet most studies focus purely on the 

pure technical and scientific aspect of the question as seen in Silva et al. (2013), Hermínio (2015), Pires 

(2017), Silva et al (2017) and Duarte et al. (2020), among others. While these are by no means trivial, 

more research must be done in the vein of Pinto (2014), Santos et al. (2015), Sousa (2015) and this very 

article. Additionally, we believe that easy access to reliable information concerning the damages of 

previous events could increase interest in this type of research. Detailed cartography of coastal 

settlements, and access to it, should also be a priority of the authorities. As such we propose the 

development of a national database to store these kinds of occurrences for future reference, such the 

work of Tavares et al. (2021). Given the possible damages that coastal settlements can suffer, it seems 

imperative that more studies with this perspective are done for the remaining Portuguese coast, 

supported the in overwash and coastal flooding modeling akin to those mentioned above. Only with 

the conjunction of these two perspectives will it be possible to fully understand the effects these events 

have in coastal communities, not only physically but also socially, and prepare accordingly.  
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As mudanças ambientais registadas no passado recente, bem como as previstas em projeções futuras, 

representam um desafio importante para as sociedades atuais, perspetivando a necessidade de adaptação a novos 

contextos. Esta capacidade de adaptação está dependente do nível de desenvolvimento, o que pode pressupor 

limitações na capacidade para operacionalizar medidas concretas a diferentes escalas, até pela diversidade de escalas 

geográficas implicadas. 

No âmbito deste eixo temático pretende-se apresentar e discutir novas perspetivas metodológicas e 

resultados associados à avaliação e monitorização de alterações ambientais em diferentes contextos geográficos e 

âmbitos temáticos: 

1. eventos climáticos extremos e impactes associados 

2. tendências climáticas recentes e efeitos nos sistemas naturais 

3. impactes ambientais decorrentes de atividades humanas 

4. avaliação de riscos de natureza climática 

5. cenários climáticos futuros e análise de impactes 

6. avaliação da capacidade de adaptação em contexto de mudanças climáticas 

7. disponibilidade e gestão de recursos hídricos em contextos de mudança climática 

8. planos de adaptação às alterações climáticas: da escala local à escala nacional 

  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
294 

 

SALDOS DE CARBONO POR MUDANÇA DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO EM ECOSSISTEMAS 

MEDITERRÂNEOS - ENSAIO METODOLÓGICO NA 

SERRA DE SERPA E MÉRTOLA (2007-2018) 

Cerqueira, Henrique 1*; Roxo, Maria José 2; Cortesão Casimiro, Pedro 3 

1 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, h.m.cerqueira@gmail.com  

2 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, rmj@fcsh.unl.pt 

3 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pjcc.casimiro@sapo.pt 

*Autor correspondente: h.m.cerqueira@gmail.com 

 

Resumo: O combate às alterações climáticas, assente nos pilares da ‘mitigação’ das suas causas e 

‘adaptação’ aos seus efeitos prevê, para os diferentes cenários, a necessidade de captura e sequestro de 

carbono a uma larga escala, algo que é tão possível quanto desejável em solos pobres e degradados de 

ecossistemas mediterrâneos. Para lançar as bases para uma avaliação, monitorização e valorização desse 

serviço de ecossistemas, foi ensaiada uma metodologia de baixo custo para estimar saldos de carbono 

com base nas mudanças de uso e ocupação do solo na Serra de Serpa e Mértola na última década. 

Palavras-chave: Políticas Ambientais; Baixo Alentejo; Mercados de Carbono; Mitigação das Alterações 

Climáticas 

Abstract: The fight against climate change, based on the pillars of 'mitigating' its causes and 'adapting' 

to its effects, foresees, for the different scenarios, the need for large-scale carbon capture and 

sequestration, something that is as possible as is desirable in poor and degraded lands of Mediterranean 

ecosystems. To lay the foundations for a monitorization and valuation of this ecosystem service, a low-

cost methodology was tested to estimate carbon balances based on changes in land use and occupation 

in Serra de Serpa e Mértola in the last decade. 

Keywords: Environmental Policy; Lower Alentejo; Carbon Markets, Climate Change Mitigation 

 

1. Introdução 

A mitigação das causas e a adaptação aos efeitos das Alterações Climáticas deve ser uma prioridade 

do planeamento e gestão territorial nos dias de hoje. O cumprimento de acordos internacionais e metas 

de redução de emissões podem ser complementadas com políticas de emissões negativas. À escala 

regional e local existem diversas janelas de oportunidade tanto para a descarbonização de determinados 

sectores de atividade – através de economias de proximidade e ciclos curtos – como para a remoção de 

carbono em excesso na atmosfera através de mudanças de uso, ocupação ou práticas de gestão do solo. 

As políticas de emissões negativas são particularmente promissoras nos sectores da “Agricultura, 

Florestas e outros usos do solo” (IPCC, 2014). Florestação/reflorestação, abandono, aumento da duração 

dos pousios, gestão de pastagens, adequação de culturas e redução da frequência e intensidade da 

lavoura são alguns dos ajustes possíveis com um impacto comprovado nas taxas de captura de carbono 

e, por conseguinte, teor de matéria orgânica, capacidade de retenção de água e estabilidade dos 

agregados. Ou seja, a captura e sequestro de carbono nestes sectores pode ter um benefício para além 

da mitigação possível pela remoção líquida de gases com efeito de estufa, como incrementos no volume 

económico das colheitas ou a adaptação a um clima mais quente e seco. No entanto, estas mudanças de 

práticas pressupõe uma abertura por parte de proprietários e produtores a investimento de diversas 
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ordens, tais como tecnologia, mão de obra ou formação. 

Desde a entrada em vigor do protocolo de Quioto que alguns dos sectores industriais mais 

poluidores são obrigados a baixar progressivamente as suas emissões de gases com efeito de estufa ou 

a pagar um montante determinado pelo mercado por cada tonelada de equivalentes de CO₂ (CO₂eq) 

acima desse limiar (Hamilton et al., 2008). Este mecanismo de ‘limite e troca’ (cap and trade) em mercados 

regulados serviu de inspiração para mecanismos voluntários de capitalização de fluxos de carbono. 

Nestes esquemas, particulares ou empresas podem compensar a totalidade ou parte das suas emissões 

apoiando projetos de redução de emissões ou de captura de carbono. Nestes casos existe a volatilidade 

de preço associada a um mercado livre onde a tonelada de CO₂eq pode oscilar entre os 3,5 e os 35€, 

substancialmente abaixo do valor praticado nos mercados regulados – à volta de 60€ no EU-ETS – e 

ainda mais abaixo dos valores recomendados por alguns autores para a garantia de adicionalidade, 

verificabilidade, monitorização, transparência e co-benefícios (Aldy & Pizer, 2015; Frunza, 2013; 

Venmans et al., 2020) 

O recurso solo, como potencial reservatório de carbono para remoção atmosférica de gases com 

efeito de estufa, não é, à data, transacionável nos mercados regulados. Ainda assim, a importância do 

solo na mitigação e adaptação às alterações climáticas vem sendo cada vez mais discutido desde a 

Iniciativa 4‰ do Acordo de Paris (Minasny et al., 2017; Rumpel et al., 2020) ou alguns dos mais recentes 

relatórios do IPCC. A sua integração nos mercados voluntários ganha importância com o aumento da 

evidência das fragilidades dos esquemas voluntários mais comuns, como ações de florestação, que vão 

desde a própria eficiência das dinâmicas de carbono entre a biomassa e o solo em florestal à 

transparência, verificabilidade e efetividade da captura de carbono financiada. Apesar de estarem numa 

fase bastante embrionária, a possibilidade de sequestro de carbono por mudanças de uso, ocupação ou 

práticas de gestão do solo em solos pobres e/ou degradados de ecossistemas mediterrâneos é muito 

promissora: as taxas de captura são relativamente elevadas – frequentemente acima das 

3,5tCO₂eq/ha/ano – os custos de implementação são reduzidos e os co-benefícios são evidentes 

(resistência à seca e erosão hídrica, maior capacidade de retenção de água, ajuste nos períodos de 

germinação das culturas, entre outros). 

Para se lançarem as bases para um esquema de monitorização e valorização da captura de carbono 

no solo é necessária a definição de cenários-base. Para isso foram estimados saldos de carbono por 

mudança de uso e ocupação do solo para uma unidade de paisagem com a mesma origem 

morfoestrutural no Baixo Alentejo Interior: a Serra de Serpa e Mértola. 

 

2. Métodos 

A metodologia de cálculo de Teor de Carbono no Solo para classes de Uso e Ocupação é a 

desenvolvida por Cerqueira (2021): foi utilizada a base de dados INFOSOLO (Ramos et al., 2017) como 

fonte de amostras de solo e respetivos parâmetros, a Carta de Solos da DGADR e os valores de carbono 

orgânico, densidade bruta, estrutura e profundidade (Cardoso, 1965). A Carta de Uso e Ocupação do 

Solo e a Corine Land Cover serviram de base cartográfica para atribuição e correção dos valores 

calculados. Resumidamente, foram tomados os seguintes passos: 

1) Definição de combinações Tipo-Uso do Solo através da união das cartas de uso e ocupação do 

solo com a cartografia de solos 1:25 000 da DGADR; 

2) Processamento dos parâmetros de solos para diferentes amostras disponíveis na base de dados 

INFOSOLO; 

3) Atribuição dos valores processados às diferentes combinações definidas em 1); 

4) Correção dos valores restantes através dos fatores de correção sugeridos por Cerqueira (2021); 

5) Cálculo dos saldos pela diferença do Teor de Carbono no Solo entre o momento inicial da 

análise (2006/2010) e o momento mais recente disponível (2018). 
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3. Resultados e discussão 

Os resultados do cálculo dos saldos de carbono mostram resultados contrastantes (Figura 1). Por 

um lado, utilizar a Corine Land Cover como cartografia de base para as combinações Tipo-Uso estima 

uma perda de carbono na ordem dos 0,17 tCO₂eq/ha/ano, ao passo que utilizando a COS se estima um 

ganho de 0,13tCO₂/ha/ano. Esta diferença de resultados pode ser principalmente atribuída às diferenças 

de escala e pormenor entre as duas cartografias de base. A Corine Land Cover já tinha sido utilizada 

anteriormente para estimar saldos de carbono (Muñoz-Rojas et al., 2012; Muñoz-Rojas et al., 2015), no 

entanto, foi aplicada a uma escala muito superior (Andaluzia, uma área cerca de 155 vezes superior à 

da Serra de Serpa e Mértola), com um nível temático inferior (Nível 2) e com uma formulação de 

resultados binários (ganho/perda). 

Por outro lado, quando se utiliza a Carta de Uso e Ocupação do Solo (COS) no nível 5, o pormenor 

temático é tão superior que existe a dificuldade de encontrar amostras para as várias centenas de 

combinações de Tipo-Uso existentes na Serra. Por esse motivo, existe uma muito maior frequência de 

utilização de valores médios para preencher todas as combinações (Tabela 1). Ainda assim, considera-

se que o nível temático da COS e a introdução de teores de carbono de referência para a cartografia da 

DGADR permite uma análise mais completa e próxima da ‘realidade’ do que utilizando a Corine Land 

Cover. 

 

 

(a) 

 

(b) 
Figura 1. Saldos de Carbono por Mudança de Uso e Ocupação do Solo na Serra de Serpa e Mértola (Cerqueira, 2021); (a) 

utilizando a Corine Land Cover como cartografia de base; (b) utilizando a Carta de Uso e Ocupação do Solo. 
 
 

Tabela 1. Fonte dos dados para as várias combinações Tipo-Uso utilizadas: vInfosolo (cálculo directo); mInfosolo (valor 
médio Infosolo, corrigido); V.Médios (outras fontes, corrigido). 

  ano vInfosolo mInfosolo V.Médios 

C
o

ri
n

e
 1990 46% 33% 21% 

2006 41% 27% 32% 

2018 41% 26% 33% 

C
O

S
 2007 25% 3% 72% 

2010 20% 5% 75% 

2018 17% 4% 79% 

4. Conclusões 

O cálculo de saldos de carbono por mudanças de uso e ocupação do solo é uma ferramenta com 

um interessante potencial na definição de cenários-base para um ordenamento e gestão do território 

conscientes com as necessidades socioambientais do século XXI: a remoção de carbono em excesso na 

atmosfera permite mitigar as alterações climáticas enquanto os seus co-benefícios (aumento do teor de 
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matéria orgânica e capacidade de retenção de água, produtividade) criam condições de adaptação a 

cenários climáticos futuros e desertificação agravada. 

Por outro lado, esta metodologia pode ter um outro papel importante na aferição de áreas a intervir 

para a valorização da captura e sequestro de carbono como serviço de ecossistema transacionável nos 

mercados de carbono (quer voluntários, quer regulados, em função da escala de intervenção), criando 

assim valor acrescentado em territórios de baixa densidade com potenciais benefícios para além da 

causa climática, como coesão territorial, segurança alimentar e emprego. Para que esta metodologia seja 

mais bem aplicada, há que aprofundar o esforço de amostragem e testagem do Teor de Carbono no Solo 

nos vários tipos, usos e ocupações do solo, anual e sazonalmente, diminuindo a dependência de valores 

estimados, aumentando o rigor da análise e, tendencialmente, abrangendo a área de interesse a outros 

locais com solos pobres e/ou degradados de ecossistemas mediterrâneos ou outras áreas de elevada 

susceptibilidade à desertificação.  
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Resumo: O crescimento urbano constitui um dos fatores que mais contribui para a modificação do 

ambiente térmico. Com feito, recorre-se ao arquivo Landsat para determinar a influência do processo 

de urbanização sobre o ambiente térmico nos municípios de Braga e de Guimarães entre 1984 e 2016. 

Em Braga, o crescimento em contiguidade com o núcleo primaz, grandemente confinado ao perímetro 

urbano, promoveu uma acentuação dos contrastes térmicos entre o interior (quente) e o exterior (mais 

fresco) desta delimitação administrativa. Por sua vez, em Guimarães uma mesma tendência visível até 

2007, volta a diluir-se, consequência da – sempre presente – dispersão urbana e industrial. 

Palavras-chave: ambiente térmico; crescimento urbano; urbanização difusa; Deteção Remota; Braga e 

Guimarães 

Abstract: Urban growth is one of the factors that contributes the most to thermal environment 

modification. Based on Landsat archive we determine the influence of the urbanization process on the 

thermal environment in the municipalities of Braga and Guimarães between 1984 and 2016. In Braga, 

urban growth in contiguity with the main core, largely confined to the urban perimeter, promoted an 

accentuation of the thermal contrasts between the interior (hot) and the exterior (cooler) of this 

administrative delimitation. On the other hand, in Guimarães, the same trend, visible until 2007, is again 

diluted as a consequence of the – always present – urban and industrial dispersion. 

Keywords: thermal environment; urban growth; diffuse urbanization; Remote Sensing; Braga and 

Guimarães 

 

1. Introdução 

O ambiente térmico traduz de modo integrado múltiplos aspetos do ecossistema urbano, ditados 

pela complexa interação entre fatores ecológicos, sociais e económicos, e consubstancia-se na 

temperatura de superfície (Ts), que pode ser extraída a partir da banda do infravermelho térmico das 

imagens de satélite. Em escalas temporais longas, o crescimento urbano constitui um dos fatores que 

mais contribui para a modificação do ambiente térmico por via do incremento da carga térmica, 

associado à expansão das superfícies impermeáveis antrópicas (Amiri et al., 2009). 

Os efeitos da urbanização sobre o clima têm vindo a atrair cada vez mais a atenção dos 

investigadores (Souch e Grimmond, 2006), promovendo uma nova dinâmica na área da climatologia 

urbana. Contudo, estudos acerca do efeito climático da urbanização dispersa/difusa são deveras 

exíguos, apesar do reconhecimento de que as morfologias compacta e dispersa redundam em diferentes 

impactes (e.g., Oke, 1987; Pinheiro et al., 2020). 

Nesta sequência, procura-se determinar a influência do processo de urbanização recente nos 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
299 

 

municípios de Braga e de Guimarães – historicamente de matriz difusa (Ribeiro, 1994; Pinheiro et al., 

2018) – sobre o ambiente térmico. Para tal, recorre-se ao arquivo Landsat (TM, ETM+ e OLI) – a mais 

longa e contínua série de aquisição de dados por Deteção Remota – que permite recriar a trajetória 

urbana (com base na evolução das superfícies impermeáveis antrópicas), bem como monitorizar as 

condições do ambiente térmico (a partir de Ts), nas últimas quatro décadas. 

 

2. Métodos 

Os municípios de Braga e de Guimarães localizam-se no noroeste de Portugal, comummente 

designado como Minho. Historicamente, este território apresenta uma matriz urbana difusa, porém 

densa (Ribeiro, 1994), e uma evidente promiscuidade dos usos do solo (Domingues, 2007). Note-se, 

todavia, que os dois municípios apresentam uma estrutura urbana dissímil – pois têm uma biografia 

própria (Pinheiro et al., 2018) –, sendo o núcleo central de Braga claramente mais denso e verticalizado 

do que o de Guimarães, onde a difusão continua a caracterizar o processo de urbanização. Por outro 

lado, estes municípios adstritos apresentam características fisiográficas e climáticas similares, que 

minimizam as diferenças decorrentes dos fatores de variação climática regional e local – possíveis 

confounding effects – e colocam em evidência as dissemelhanças decorrentes do padrão de urbanização. 

Para determinar o efeito do processo de urbanização de Braga e de Guimarães sobre o ambiente 

térmico selecionaram-se 6 cenas Landsat, distribuídas pelos sensores TM (1984, 2003, 2010), ETM+ (1999) 

e OLI (2016), partindo dos pressupostos que as imagens fossem do mês de julho e adquiridas sob 

condições anticiclónicas, de modo a minimizar as diferenças na inclinação do Sol e na fenologia da 

vegetação. As imagens foram pré-processadas no software ENVI, tendo sido efetuadas as necessárias 

correções radiométricas, atmosféricas (através do módulo FLAASH) e geométricas. 

O tecido urbano foi extraído a partir da classificação e combinação de índices espectrais, atendendo 

à sua confiabilidade, simplicidade concetual e eficiência computacional (Villa, 2012). A Ts foi derivada 

segundo os procedimentos descritos no Landsat Project Science Office (2001), no caso do Landsat 5 TM e 

Landsat 7 ETM+, e em USGS (2013), para o Landsat 8 OLI. A emissividade adotada em cada pixel tem 

como referência empírica os valores definidos por Zhang et al. (2006) em função da segmentação do 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). A correção atmosférica de Ts segue os procedimentos 

descritos por Coll et al. (2010), assentes nos perfis atmosféricos do National Center for Environmental 

Prediction (NCEP), disponibilizados pela NASA. De ressalvar que estes dados não estão disponíveis 

para datas anteriores a 2000, pelo que não foi possível efetuar a correção atmosférica para as imagens 

de 1984 e de 1999. 

 

3. Resultados e discussão 

Nos municípios de Braga e de Guimarães verifica-se incremento linear do tecido urbano entre 1984 

e 2016 (Figura 1), em detrimento do decréscimo proporcional das superfícies permeáveis. A importância 

relativa do tecido urbano é preponderante em Braga, embora a diferença relativa a Guimarães se tenha 

ora acentuado, ora diluído ao longo das seis datas em análise (Figura 1). O intenso processo de 

urbanização verificado nestes municípios decorre da expansão e colmatação dos núcleos urbanos 

centrais, bem como de outros aglomerados de menor dimensão, com particular destaque para as vilas 

em Guimarães (Figura 1). A esta nova coroa urbana, igualmente visível aos longo das vias rodoviárias 

pré-existentes e entretanto abertas, soma-se ainda a adição de inúmeros segmentos urbanos minúsculos 

dispersos por todo o território, com especial destaque para o exterior do perímetro urbano de 

Guimarães (Figura 1). Em Braga é por demais evidente o crescimento concêntrico em torno do núcleo 

genético, captando o atual perímetro urbano melhor o processo de urbanização do que o de Guimarães, 

como foi referido anteriormente (Figura 1). Efetivamente, a dispersão urbana continua a assumir maior 

acuidade em Guimarães, do que em Braga, como alertam diversos autores (e.g., Domingues, 1999; 

Portas, 2012). 
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Figura 1. Crescimento urbano nos municípios de Braga e de Guimarães entre 1984 e 2016 

 

Os valores de Ts mais elevados surgem associados ao núcleo central de Braga e de Guimarães, ao 

passo que os mais baixos ocorrem nos locais de maior elevação e arborizados, nomeadamente os Três 

Sacromontes em Braga e a Penha em Guimarães. No decorrer dos 32 anos em análise o território deixa 

de se caracterizar por núcleos quentes espacialmente circunscritos (i.e., ilhas de calor superficial) e passa 

a exibir uma rede complexa e interconectada de áreas quentes (ou mesmo muito quentes), apenas 

marginalmente ladeadas por áreas frescas onde subsistem povoamentos florestais (Figura 2). 

Efetivamente, como salientam Wilson et al. (2003), a substituição da vegetação por superfícies artificiais 

no decorrer do processo de urbanização descreve uma trajetória de ‘vegetação fresca’ para 

‘impermeável quente’, consubstanciando-se em mudanças irreversíveis nas condições ecológicas do 

território. 

Importa notar que, a ilha de calor de superfície não afeta exclusivamente o tecido urbano, pois as 

áreas com solo nu e seco (nomeadamente os campos agrícolas lavrados nesta altura do ano para a 

sementeira do milho) apresentam igualmente valores elevados de Ts (c.f., Figura 1 e Figura 2), dada a 

sua baixa inércia térmica. Ao mesmo tempo, as áreas de urbanização mais difusa não constituem pontos 

suficientemente quentes para se individualizarem ilhas de calor (c.f., Figura 1 e Figura 2). Em verdade, 

a metáfora da ilha de calor encontra-se claramente alienada neste território, assumindo as áreas quentes 

uma configuração rizomática.  

A despeito de Braga e de Guimarães exibirem Ts médias similares (Figura 2), uma análise mais 

detalhada revela que o padrão térmico reflete os particularismos associados ao respetivo modelo 

territorial. Em Braga, o crescimento urbano grandemente confinado ao perímetro urbano, por via da 

colmatação e ampliação do núcleo urbano primaz, promove uma acentuação dos contrastes térmicos 

entre o interior (quente) e o exterior (mais fresco) desta delimitação administrativa (Tabela 1). Por sua 

vez, em Guimarães uma mesma tendência visível até 2007, volta a diluir-se (Tabela 1), consequência da 

– sempre presente – dispersão urbana e industrial.  
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Figura 2. Temperatura de superfície (0C) nos municípios de Braga e de Guimarães entre 1984 e 2016.  

 

Ademais, salientar que Guimarães regista sistematicamente valores de Ts mais elevados fora do 

perímetro urbano (comparativamente a Braga) – com exceção de 2016 (Tabela 1), data em que a 

‘saturação’ do perímetro urbano bracarense parece promover o crescimento urbano (disperso) no seu 

exterior. 

A ação individual na qual assenta em grande medida a construção do difuso (padrões 

microclimáticos) vai-se agregando a escalas mais amplas, ditando uma homogeneização do ambiente 

térmico (Figura 2), que ao atenuar os contrastes térmicos vizinhança – logo, as trocas convectivas de 

calor –, parece remeter cada vez mais a regulação climática para os contrastes regionais, dependentes 

dos restantes interflúvios florestados (especificamente, os três Sacromontes, em Braga, e o monte da 

Penha, em Guimarães), essenciais à formação de ar fresco, ainda que o sistema de brisas dependa 

igualmente dos corredores de ventilação nas encostas. 
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Tabela 1. Diferenças de Ts média (0C) entre o interior e o exterior do perímetro urbano no município de Braga e de 
Guimarães entre 1984 e 2016. 

Ano 

Braga Guimarães 

Média no 

interior 

Média no 

exterior 
Diferença 

Média no 

interior 

Média no 

exterior 
Diferença 

1984 28,65  27,64  1,98 29,46  27,64  1,82 

1999 38,01  34,66  3,35 38,31  35,46 2,85 

2003 36,64  32,66  3,99 36,84  33,73  3,10 

2007 38,95  35,02  3,93 39,65  35,81  3,84 

2010 41,43  37,17  4,26 42,17 38,39  3,78 

2016 41,40  36,05  5,35 40,11 36,54  3,57 

 

4. Conclusões 

O principal aporte deste trabalho reside na abordagem integrada entre o padrão urbano – do 

domínio da Geografia Urbana – e o comportamento térmico das superfícies – intrínseco à Climatologia 

Urbana. Para mais, tendo como caso de estudo os municípios de Braga e de Guimarães, colocam-se em 

evidência as particularidades e especificidades da urbanização difusa, característica do noroeste de 

Portugal. Este modelo territorial, considerado o ‘patinho feio’ do urbanismo (Portas, 2000), e 

frequentemente apelidado de ‘banal’, tem sido, por força de tais asserções, preterido na investigação 

climatológica em detrimento de outras áreas-problema mais bem conhecidas e diagnosticadas (e.g., as 

áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto). A Deteção Remota permite captar inegavelmente a 

acentuada complexidade dos padrões urbanos e do ambiente térmico no território difuso, facto que 

rompe com a ideia das cidades estabilizadas e consuma a metamorfose da ‘cidade’ para ‘urbano’, 

anunciada por F. Choay. Os resultados obtidos contribuem assim para a compreensão do ambiente 

térmico nas áreas de urbanização difusa, particularmente de Braga e de Guimarães – informação 

deveras útil para o ordenamento do território ao nível municipal, dada a escassez de dados climáticos 

a esta escala (Alcoforado e Vieira, 2004). 

As propostas de ação climática não se podem restringir aos núcleos urbanos principais, pois a sua 

eficácia depende da visão holística do território. Assim, nas áreas de aquecimento (i.e., tecido urbano 

com ilha de calor) os esforços devem ser dirigidos para a minimização dos ganhos térmicos, através da 

modificação das coberturas, da promoção do arrefecimento e do reforço da vegetação. Nas áreas de 

arrefecimento (i.e., nas ilhas de frescura) a salvaguarda dos topos florestados é primordial, pois, além 

de sumidouros do calor, são fundamentais ao desenvolvimento do sistema de brisas. No restante 

território (e, particularmente nas áreas de urbanização mais difusa) é fundamental o controlo da 

impermeabilização do solo. Quando justificável, adição de tecido urbano deverá assegurar a 

manutenção de áreas permeáveis arborizadas (em especial, as de elevado valor ecológico), viabilizando 

o continuum naturale e a coerência ecológica do território, designadamente o sistema de brisas.  

 

Bibliografia 

Alcoforado, M., Vieira, H. (2004). Informação climática nos planos directores municipais de concelhos urbanos. 

Sociedade e Território, 37(38), 103-118. 

Amiri, R., Weng, Q., Alimohammadi, A., & Alavipanah, S. (2009). Spatial-temporal dynamics of land surface 

temperature in relation to fractional vegetation cover and land use/cover in the Tabriz urban area, Iran. 

Remote Sensing of Environment, 113, 2606-2617. 

Coll, C., Galve, J., Sanchez, J., & Caselles, V. (2010). Validation of Landsat-7/ETM+ thermal-band calibration and 

atmospheric correction with ground-based measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote 

Sensing, 48(1), 547-555. 

Domingues, A. (1999). Formas e escalas da urbanização difusa - interpretação e intervenção no NO de Portugal. 

Inforgeo, 14, 43-64. 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
303 

 

Domingues, A. (2007). Norte – Entre Douro e Minho. In F. Jorge (Ed.), Portugal Visto do Céu, (14-53). Lisboa: 

Argumentum.  

Landsat Project Science Office (2001). Landsat 7 Science Data Users Handbook. NASA. Consulado em 

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat7Handbook.pdf (acedido a 24 de novembro de 2016). 

Oke, T. (1987). Boundary layer climates (2nd Ed.). London: Routledge.  

Pinheiro, C., Laranjeira, M., & Bandeira, M. (2018). Especificidades e contradições da urbanização difusa: um retrato 

do município de Guimarães. In P. Fidalgo (Coord.), A Paisagem como Problema: Conhecer Para Proteger, 

Gerir e Ordenar, (82-99). Lisboa: Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Socias e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa.  

Pinheiro, C., Laranjeira, M., & Bandeira, M. (2020). Comportamento da temperatura de superfície em Braga e 

Guimarães no decorrer da onda de calor de julho de 2010. Revista de Geografia e Ordenamento do Território 

(GOT), 20 (dezembro), 254-279. 

Portas, N. (2000). O Desafio Urbano, entrevista a Nuno Portas por Maria Leonor Antunes. Jornal de Letras e Ideias. 

Portas, N. (2012). Os Tempos Das Formas – vol. II. A Cidade Imperfeita e a Fazer. Escola de Arquitetura da 

Guimarães: Universidade do Minho. 

Ribeiro, O. (1994). Opúsculos Geográficos. V Volume – Temas Urbanos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Souch, C., & Grimmond, S. (2006). Applied climatology: urban climate. Progress in Physical Geography, 30(2), 270-

279.  

USGS (2013). Using the USGS Landsat 8 Product. Consultado em 

http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php (acedido a 2 abril de 2016). 

Villa, P. (2012). Mapping urban growth using Soil and Vegetation Index and Landsat data: The Milan (Italy) city 

area case study. Landscape and Urban Planning, 107(3), 245-254.  

Wilson, J., Clay, M., Martin, E., Stuckey, D., & Vedder-Risch, K. (2003a). Evaluating environmental influences of 

zoning in urban ecosystems with remote sensing. Remote Sensing of Environment, 86(3), 303-321.  

Zhang, Y., Yu, T., Gu, X., Zhang, Y., & Chen, L. (2006). Land surface temperature retrieval from CBERS-02 IRMSS 

thermal infrared data and its applications in quantitative analysis of urban heat island effect. Journal of 

Remote Sensing, 10(5), 789. 

  

https://cgeop.pt/
http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
304 

 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES MICROCLIMÁTICAS 

EM VIAS CICLOVIÁRIAS DE TRÊS 

LAGOAS/BRASIL EM EPISÓDIO DE OUTONO 

Borges, Diego da Silva 1*; Silva, Mauro Henrique Soares 2 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; diego98borges@gmail.com 

2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; mauro.soares@ufms.br 

*Autor correspondente: diego98borges@gmail.com; Tel.: +55 67 9 9201 9054 

 

Resumo: Objetivou-se analisar a resposta da superfície em vias cicloviárias em Três Lagoas-MS/Brasil, 

em episódio de outono (14/06/2021). Metodologicamente realizou-se um transecto móvel, elaboração de 

NDVI e carta de Temperatura de Superfície. Nos horários 08hrs e 20hrs o trajeto 01 apresentou as 

maiores temperaturas e baixa umidade relativa. Por vez os Trajetos 03 e 05, houve maior umidade ás 

08hs e as 20hs respectivamente. Às 14hrs registrou-se menor temperatura e maior umidade no trajeto 

01, e no Trajeto 05 a maior temperatura e menor umidade. Com a carta de temperatura e NDVI conclui-

se uma relação termohigrométrica aliada à presença de vegetação. 

Palavras-chave: Massa Polar Atlântica; Transecto móvel; geoprocessamento de imagens; Indice de 

Desconforto Térmico 

Abstract: The objective of this study was to analyze the surface response in cycle paths in Três Lagoas-

MS/Brazil, during the autumn (06/14/2021). Methodological was realized by a mobile transect, 

elaborated by NDVI and the Surface Temperature chart. At 08a.m and 08p.m, route 01 had the highest 

temperatures and low relative humidity. Sometimes on Routes 03 and 05, there was highest humidity 

at 08a.m and 08p.m respectively. At 02p.m the lowest temperature and highest humidity were 

registered on Route 01, and on Route 05, the highest temperature and lowest humidity were registered. 

With the temperature chart and NDVI, concluded a relationship alliance of a thermohygrometric and 

presence of vegetation.  

Keywords: Atlantic Polar Mass; mobile transect; image geoprocessing; Thermal Discomfort Index. 

 

1. Introdução 

O processo de formação da malha urbana é dinâmico, sempre em constantes modificações,  sendo 

segundo Spósito (2000) as primeiras cidades se formaram a partir da divisão social do trabalho. 

Contudo, percebe-se que estas se instituíram para atender as pessoas, no entanto torna-se pertinente 

refletir se nestes processos de construção há um planejamento que vise atender as demandas 

estabelecidas pelos diferentes citadinos. 

Assim, menciono a cidade de Três Lagoas-MS/Brasil, como a área de estudo. A cidade teve um 

acelerado processo de crescimento populacional, atingindo em 2021 segundo estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) uma população de 125.137. O crescente aumento 

populacional iniciou-se na década de 1990 mediante ao processo de industrialização, conforme afirma 

Oliveira (2006). Um segundo grande fator, justifica-se pela instalação da atual Suzano e El Dorado Brasil. 

Contudo, juntamente com os novos habitantes a cidade passa a ter novas dinâmicas de mobilidade 

urbana, e os citadinos adequam a sua mobilidade de acordo com a sua necessidade e condições 

financeiras. Três Lagoas por sua vez, é uma cidade com uma boa adaptabilidade ao uso da bicicleta pelo 

seus moradores.  
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Desta forma, torna-se pertinente estudos que viabilizem análises acerca das condições 

microclimáticas na referida cidade, uma vez que de acordo com Zavattini (2009) o referido município 

possui clima tropical continental, com verão quente e húmido e inverno ameno e seco. Além disso, 

trabalhos importantes, tal como Ponso et. Al (2012), Borges e Silva (2021) e Porangaba et. Al (2021) 

concordam na necessidade de realizar análises sobre relação superfície-atmosfera, mediante as distintas 

características vegetativas, motivadas pelo processo de uso e ocupação do solo na referida cidade.  

Contudo, este trabalho busca uma análise sobre a resposta da superfície em vias cicloviárias com 

distintas configurações infraestruturais e paisagística, em relação a um episódio de outono em junho de 

2021 com o intuito de avaliar a qualidade dos trajetos específicos aos ciclistas. Assim, buscou-se 

apresentar as análises microclimáticas, tendo as vias cicloviárias como área de estudo mediante 

diferentes paisagens, sob efeito da Massa Polar Atlântica em uma cidade de clima tropical durante 

estação de outono. 

 

2. Métodos 

Para atingir os objetivos da pesquisa, as análises sobre a resposta da superfície às condições 

atmosféricas atuantes, seguiu as recomendações de Amorim (2019) em relação à importância do uso de 

imagens de satélites para a obtenção da modelagem espacial da temperatura do ar e ainda das 

configurações paisagísticas da cidade. Assim, o episódio de outono em 14 de junho de 2021, foi 

selecionado, tendo como critério a disponibilidade de imagens do Satélite Landsat 8, prevista para essa 

data. 

De acordo com informações do Boletim Técnico disponibilizado pelo Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas espaciais (CPTEC/INPE), para referido 

episódio, a atmosfera apresentava-se sob o efeito de sistemas frontais atuantes no Sul do continente 

americano, condicionado por dinâmica da Massa de Ar Polar Atlântica, no entanto com exceção da 

região Sul, na maior parte do Brasil, a circulação anticiclônica estabelecida em níveis médios e 

característica desta época do ano manteve o tempo estável e com baixos índices de umidade relativa do 

ar.  

Tal condição permitiu a realização de transecto móvel, em vias cicloviárias previamente 

selecionadas, tendo como base critério de facilidade de acesso, variabilidade paisagística e uso público 

pelos citadinos, sendo que para o qual foi utilizado uma bicicleta, tendo sido acoplada a ela um suporte 

capaz de sustentar o abrigo que comporta o termohigrômetro Hobo Onset Pro V2. O abrigo em questão 

ficou em uma altura de 1,53m a cima do chão.  

Para construção do suporte, utilizou-se um cano pvc de comprimento o suficiente para quando 

somado à altura da bicicleta ultrapassasse ou atingisse a altura de 1,50 m, um pedaço de madeira do 

tipo compensada, de tamanho que composse a base do abrigo. O pvc foi parafusado a madeira, na qual 

teve três furos correspondendo a posição dos três pontos de parafusos do abrigo. Por fim bastou acoplar 

o suporte juntamente com o abrigo á bicicleta com o uso de fitas isolantes. 

Para descrição e registro ao longo do percurso, utilizou-se de um gravador de voz, disponível no 

celular, e posteriormente associado aos dados contidos no termohigrômetro que por sua vez, foram 

tabulados e organizados no software Excel, possibilitando a configuração de gráficos para avaliação dos 

resultados. 

O percurso foi planejado, visando transitar por vias cicloviárias que se interligassem e 

apresentassem distintas configurações de cobertura vegetal e de paisagem, possibilitando uma analise 

acerca dos dados termohigrométricos mediante aos diferentes aspetos paisagísticos. Para além dos 

aspetos da paisagem a coleta de dados, baseou-se nas recomendações de Valin Jr. e Santos (2020) que 

nos alerta que “a OMM recomenda que as principais observações meteorológicas de um dia típico 

devam acontecer ás 00 h, 06 h, 12 h e 18 h GMT (Greenwich Meridian Time)”. Mediante a posição 

geográfica desta área de estudo, os horários estabelecidos foram as 08h, 14h e as 20h, optando por coletar 

em três horários para que assim fosse possível uma análise em que leva em consideração as diferentes 

condições dos elementos atmosféricos ao longo do dia. 

Com base nos dados termohigrométricos, e apoiando-se em Ribeiro, Gonçalves e Bastos (2018) 
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realizou-se o calculo do Índice de Desconforto Térmico (IDT), nos quais os autores se baseiam na 

distribuição das zonas de conforto elaborado pelo Laboratório de Meteorologia Aplicada a Sistemas de 

Tempo Regionais (MASTER IAG/USP). É importante ressaltar que o percurso foi classificado em 

trajetos, correspondentes de acordo com as distinções paisagísticas verificadas ao longo da realização 

do transecto móvel conforme descrito na tabela 1. 

 
Tabela 1: Identificação dos Trajetos. 

 

 

Referente as analises de vegetação, além de observações empíricas, foi elaborado um mapa de 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) produzido a partir das bandas 4 e 5 da imagem 

Landsat LC8, Óbita/Ponto 227/074 do dia 15 de junho de 2021. Além disso, houve o geprocessamenoto 

da banda 10 da mesma imagem, por meio do uso do software QGis 3.14 e no 3.10.13-A Coruã, para a 

elaboração de uma Carta de Temperatura de Superfície. Tais procedimentos tornaram possível uma 

visualização da distribuição vegetativa ao longo do percurso e assim corelacioná-lo com os dados de 

temperatura e umidade. 

 

3. Resultados e discussão 

Os dados termohigrométricos no percurso realizado as 08hrs (Figura 1), apresentou a maior 

temperatura no trajeto 01, ( 18,39°C), com umidade relativa de 71,48%, sendo o local composto por 

palmáceas como cobertura vegetal, além de transito frequente de veículos de grande porte. Mesmo 

assim, a temperatura é relativamente baixa para a cidade no período, cujas Normais Climatológicas são 

de uma média de 21,7ºC com máximas de 27ºC, sendo que as mínimas podem chegar à 16,2ºC 

[Informações de climate-data.org, disponível em < https://pt.climate-data.org/america-do-

Representação 
Identificação no 

Percurso 
Descrição 

Trajeto 01 Av. Ranulpho 

Marques Leal 

Alto fluxo de veículos, inclusive de grande porte 

(caminhões, carretas, etc.). Pouca arborização nas 

mediações, sendo mais presente no canteiro central, 

sendo estas da família das palmáceas. 

Trajeto 02 R. Cel. João 

Gonçalves de 

Oliveira 

Trafego de veículos não muito assíduo. Trajeto 

circundado por residências e comércios de pequeno 

porte. Arborização de porte variado e não sendo de 

forma continua. 

Trajeto 03 
Perímetro do 

quartel 

Localizado na R. Cel. João Gonçalves de Oliveira, tendo 

como principal especificidade a mata preservada em 

seu interior e arvores de porte médio na calçada 

externa. 

Trajeto 04 
Trecho de 

ligação entre a 

R. Cel. João G.de 

Oliveira e a 

Lagoa Maior 

Alto fluxo, sendo circundado  por comércios de 

pequeno porte e residências. Porte arbóreo variado e 

distribuido de forma esparsa. 

Trajeto 05 

Lagoa Maior 

Sua circular apresenta construções do tipo residencial, 

comercial e um prédio vertical. Seu perímetro é 

composto por vegetação rasteira e porte arbóreo 

variado  porém distribuídas de forma esparsa. 

Trajeto 06 
Av. Filinto 

Müler 

Alto fluxo de veículos, com arborização distribuída de 

forma mais próxima nos primeiros quilômetros, sendo 

estas, de porte alto e copas grandes. Chegando ao fim, 

são mais presentes palmáceas e arvores jovens. 
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sul/brasil/mato-grosso-do-sul/tres-lagoas-34651/#temperature-graph>, acessado em 25 de agosto de 

2021.]  Tal configuração identificada, mostra os efeitos da Massa Polar Atlântica na região. 

 
Figura 3. Resultados Termohigrométricos do Transecto Móvel. 

 

A temperatura diminuiu gradativamente em direçaõ ao trajeto 02 e trajeto 03, onde se verificou a 

menor temperatura do percurso, correspondendo a 17,01°C. Destaca-se a presença da reserva florestal 

no local. 

A temperatura voltou a aumentar de forma gradativa, alcançando 18,24°C ao final do percurso, no 

trajeto 06, no qual em sua maioria é composto por uma arborização de porte alto e copas significativas, 

ao final dele, próximo a rodovia que circunda a cidade, sua arborização é maioritariamente por 

Palmáceas e arvores jovens, proporcionando menor sombreamento. A amplitude Térmica foi de 1,38°C. 

A maior umidade foi registrada no trajeto 05 (Orla da Lagoa Maior) com 79,03%, apresentando queda 

em seguida. A amplitude foi de 7,55%. 

O transecto das 14hrs apresentou a maior temperatura nas proximidades e no início do trajeto 05, 

com 28,74°C, apresentando também o menor percentual de umidade relativa (39,8%). A menor 

temperatura registrou-se no início do trajeto 01, com 26,52°C, e a maior umidade relativa (46,3%). A 

amplitude térmica foi de 2,22°C, e 6,5% de umidade relativa. 

O transecto das 20hrs apresentou a maior temperatura no trajeto 01, com 22,56°C, quando a 

umidade já se apresenta acima de 60%, no entanto no trajeto 03, com presença de reserva florestal, ocorre 

queda sensível da temperatura (20,17°C) e aumento da umidade para 73.7¨%.  

Em relação ao, IDT ás 08hrs apresentou sensação térmica “Pouco Frio” e grau de estresse fisiológico 

“ligeiro resfriamento do corpo”, as 14hrs demonstrou-se “confortável” e o grau de estresse fisiológico 

como “Neutralidade Térmica” e as 20hrs como “ligeiramente fresco” e grau de estresse fisiológico 

“vasoconstrição”. 

A partir das cartas temáticas de NDVI e Temperatura de Superfície (Figura 2), observa-se que Três 

Lagoas é uma cidade carente de biomassa com porte vegetativo expressivo, pois embora exista 

arborização urbana, estão distribuídos de forma irregular e esparsa, sendo mais presentes nas áreas 

periféricas da cidade e praticamente escassa nas áreas centrais. Sendo que as áreas com biomassa vegetal 

expressiva apresentaram, resposta térmica mais amenas, como já pronunciado por Porangaba et. al 

(2021)  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
308 

 

 
Figura 3. Carta de Temperatura da Cidade e NDVI . 

 

Analisando o percurso percebe-se que ao longo do trajeto 01 se sobressaem baixos índices de 

biomassa, sobretudo a partir dos primeiros metros, a temperatura de superfície variou entre 25,3 e 

27,4°C. Já os trajetos 02, 06 e 04 mostraram biomassa vegetal de baixa a mediana, com condições térmicas 

de 26º a 28°C. Por sua vez os trajetos 03 e 05 com maiores índices de biomassa vegetal, entre 0,3 e 0,6, as 

temperaturas de superfície não ultrapassaram 25º C. Contudo ao serem correlacionados com os dados 

horários percebe-se que no trajeto 01, com baixos índices de biomassa vegetal, apresenta as maiores 

temperaturas às 08hs e às 20hs, revelando rápido aquecimento pela manhã e permanência do calor 

noturno. Ao contrário nas áreas com maiores índices de biomassa (Trajetos 03 e 05) às 20hs verifica-se 

quedas de temperatura e aumento de umidade relativa do ar. 

 

4. Conclusões 

Observando os resultados, as 08hrs o trajeto 01 apresentou a maior temperatura e menor umidade, 

18,39°C, 71,48% respetivamente, apresentando a menor temperatura no Trajeto 03 com 17,01°C e a maior 

umidade no Trajeto 05, 79,03%. As 14hrs a maior temperatura e menor umidade apresentou-se no trajeto 
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05 com 28,74°C e 39,82% e o Trajeto 01 com a menor temperatura e maior umidade, 26,52°C, 46,39%. As 

20hrs a maior temperatura e menor umidade foi registrada no Trajeto 01 com 22,56°C e 61,80% e a menor 

temperatura e maior umidade no Trajeto 03 com 20,17°C, 73,73% respetivamente. A carta de 

temperatura de superfície e o NDVI contribuíram com a análise do transecto, visto seu teor ilustrativo 

das distribuições vegetativas comparadas a dinâmica termohigrométrica.  

Conclui-se que durante os horários das 08hrs e 20hrs os trajetos com menos vegetação se 

mostraram mais quentes e menos húmidas, exceto as 14hrs, quando a incidência solar era mais assídua. 

Contudo observa-se uma correlação da vegetação com temperaturas mais baixas e maiores umidades, 

fazendo-se necessário uma atenção mais acentuada quanto a planejamentos urbanos que visem 

arrefecimentos térmicos, dispondo a população melhores confortos ao longo de seus percursos. 
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As dinâmicas populacionais são condicionadas por um conjunto de fatores que estão associados à capacidade 

de fixação gerada pelos territórios, seja por via de políticas públicas, dinâmicas de investimento inovadoras, 

qualidade de vida e sustentabilidade que, conjuntamente, assumem-se como elementos de atractibilidade, 

relevantes para a fixação de “novos residentes”. Por outro lado, o envelhecimento populacional, associado a 

desigualdades de desenvolvimento, tem potenciado movimentos repulsivos que afetam a coesão de partes 

significativas do território nacional. Este eixo acolherá comunicações que evidenciem capacidade de análise e 

discussão destas problemáticas, tendo as dinâmicas populacionais como elemento central, contribuído para expor 

o compromisso que a Geografia pode ter na interpretação das mudanças territoriais. 
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Resumo: O confronto dos Resultados Preliminares dos Censos 2021 com os recenseamentos anteriores 

confirma uma tendência já observada desde 1960 que comprova uma expansão demográfica muito mais 

decorrente da capacidade de atração das duas Áreas Metropolitanas do que propriamente do aumento 

da ocupação do litoral Continental. Como esta metropolização, dada a localização das Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto, está muito associada ao litoral, propõe-se, neste trabalho, a leitura 

da metropolização do litoral português como questão a ser posta em discussão, em contraponto à 

interpretação da litoralização da ocupação do território continental. 

Palavras-chave: Metropolização; litoralização; população; território; Portugal. 

Abstract: The comparison of the Preliminary Results of the 2021 Census with the previous censuses 

confirms a trend already observed since 1960 that proves a demographic expansion that is much more 

a result of the attractiveness of the two Metropolitan Areas than the increase in occupation of the 

continental coast. As this metropolitanization, given the location of the Metropolitan Areas of Lisbon 

and Porto, is very much associated with the coast, this paper proposes a reading of the 

metropolitanization of the Portuguese coast as a question to be discussed, in counterpoint to the 

interpretation of the littoralization of the occupation of the continental territory. 

Keywords: Metropolitanization; littoralization; population; territory; Portugal. 

 

1. Introdução 

O Instituto Nacional de Estatística (INE), no dia 28 de julho de 2021, divulgou os Resultados 

Preliminares do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação - 

Censos 2021. Apurados antes da conclusão de todo o processo de tratamento e validação da informação, 

os Resultados Preliminares (INE, 2021) baseiam-se em contagens das unidades estatísticas (edifícios, 

alojamentos, agregados e indivíduos) da fase de recolha e destinam-se essencialmente a antecipar 

respostas às necessidades dos utilizadores. 

Em síntese, os Resultados Preliminares (INE, 2021) indicam que a população portuguesa é de 

10.347.892 habitantes em 2021, dos quais 52% são mulheres (5.430.098) e 48% são homens (4.917.794). 

Isso significa que o país perdeu 2% dos residentes em 10 anos (-214.300 residentes que em 2011), algo 

que não acontecia há 50 anos (naquele período, a quebra foi fortemente motivada pelas migrações ao 

exterior), em consequência do envelhecimento demográfico e do saldo natural negativo (-250.066 

pessoas, segundo os dados provisórios). 

Em termos de distribuição no território, cerca de 50% da população portuguesa concentra-se agora 

em 31 municípios, quase todos nas Áreas Metropolitanas (AMs) de Lisboa e do Porto, enquanto somente 

51 dos 308 municípios registraram aumento de população. Estes, em sua maioria, encontram-se no 

litoral algarvio e nas duas AMs, com poucas excepções, a destacar-se Odemira e Braga. O primeiro, 

situado no Alentejo, liderou o crescimento entre os concelhos portugueses no período 2011-2021 (13,3%), 

impulsionado pela imigração asiática (nomeadamente proveniente do Bangladesh e Nepal), 
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demandante dos baixos ordenados de sua agricultura intensiva em mão de obra, enquanto o segundo, 

localizado no extremo norte, a nordeste do Porto, registrou ganhos de população de 6,5% na última 

década associados à imigração brasileira e motivados pelo cenário econômico, pós-crise de 2008, e, 

posteriormente, político (crise, instabilidade e tensionamento democrático) daquele país. 

Em termos de regiões (NUTS II), o Algarve (+3,7%) e a AM de Lisboa (+1,7%) foram, 

respetivamente, aquelas que mais cresceram, ao passo que o Alentejo (-6,9%) e a região Autónoma da 

Madeira (-6,2%), aquelas que mais perderam. Na AM de Lisboa, composta por 18 municípios da Grande 

Lisboa e da Península de Setúbal, em que pese Lisboa (-1,4%) tenha perdido população, os concelhos de 

Mafra (+12,8%, 2º maior acréscimo do país), Palmela (+9,6%, 3º maior acréscimo do país), Alcochete 

(+9,0, 4º maior acréscimo do país) e Montijo (+8,8%, 6º maior acréscimo do país) estão entre os que mais 

ganharam. 

No Algarve, os concelhos que registram os maiores ganhos populacionais foram Vila do Bispo 

(+8,8%, 5º maior acréscimo do país), Albufeira (+8,2%, 7º maior acréscimo do país), Lagos (7,9%, 8º maior 

acréscimo do país), Portimão (7,7%, 9º maior acréscimo do país), São Brás de Alportel (5,7%) e Tavira 

(+5,2%). Destes, cinco são litorâneos (Albufeira, Lagos, Portimão, Tavira e Vila do Bispo). 

No Norte, em seguimento a Braga, registraram os maiores ganhos Esposende (+2,6), São João da 

Madeira (+2,1%), Vila do Conde (+1,7%), Póvoa de Varzim (+1,4%) e Valongo (+1,0%). Destes, três são 

litorâneos (Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde) e três pertencem à AM do Porto (Póvoa de 

Varzim, Valongo e Vila do Conde). 

No Centro, os maiores saldos ficaram por conta de Torres Vedras (+4,6%), Arruda Vinhos (+4,4%), 

Sobral de Monte Agraço (+3,8%), Aveiro (+3,1%), Alenquer (+2,7%) e Lourinhã (+2,0%), enquanto no 

Alentejo, Odemira foi praticamente uma excepção isolada, já que apenas mais um concelho registrou 

saldo positivo: Benavente (+2,5%).    

 

2. Abordagem metodológica, resultados e discussão 

Assim, diante dos Resultados Preliminares dos Censos 2021 (INE, 2021), a fim de proceder a crítica 

da hipótese, ou do mito, como preferem Rio Fernandes, Martins e Chamusca (2021), da litoralização da 

ocupação em Portugal apresentada pela literatura (Ferrão, 2002; INE, 2017), recorreu-se ao confronto 

das estatísticas de população do INE com os recenseamentos anteriores, pelo menos desde 1960. Como 

é possível observar pelos resultados sumarizados na Figura 1 a seguir, em que pese a força da tese da 

litoralização, a densidade é significativamente baixa a sul de Setúbal, assim como entre Peniche e 

Aveiro. 
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Figura 1. Concelhos com maior densidade populacional entre 1960 e 2021 e variação da população entre 2011 e 2021. 

 

Como reforço à crítica da hipótese da litoralização, Rio Fernandes, Martins e Chamusca (2021) 

também levantam a questão da metropolização:  

Na caraterização de Portugal, há um outro mito que importa questionar: o da litoralização. De 

facto, o que os dados nos dizem (fig) [Figura 1, referida acima], se virmos a forma como se distribuem 

os concelhos com mais elevada densidade populacional, é que tem havido uma progressiva 

concentração em torno de alguns espaços urbanos, com especial vantagem para áreas próximas de 

Lisboa e Porto. Alguns autores chamam a este processo “metropolização”, associando-lhe não apenas a 

concentração de pessoas, mas também a de poder de decisão políticas, sedes de grandes empresas e 

meios de comunicação. Porque insistimos então em falar de litoralização, quando a densidade é tão 

baixa a sul de Setúbal e não há como chamar-lhe elevada entre Peniche e Aveiro? Talvez para se falar 

de um vazio no interior? (Rio Fernandes, Martins & Chamusca, 2021). 

Assim, no entender deste trabalho, é possível que a tese da litoralização esteja associada a uma 

interpretação equivocada da concentração demográfica pelo território. Dado o facto de que as duas AMs 

se localizam no litoral, tal concentração teria produzido a ilusão de que é o litoral a atrair a população, 

quando, na verdade, a atração é exercida pela força económica das duas AMs. 

Naturalmente, as leituras dominantes sobre as relações entre território e população, 

nomeadamente as três geografias que não se anulam, de Ferrão (2002), contribuem para cristalizar o 

olhar enviesado sobre a litoralização, em contraste com o interior despovoado. Neste caso, importa 

recordar, o litoral, mais urbano e económica e demograficamente mais dinâmico, diferenciaria-se do 

interior, mais rural, menos desenvolvido e demograficamente repulsivo. 

A considerar os novos dados trazidos pelos Resultados Preliminares dos Censos 2021 (INE, 2021) 

– novos, na medida em que se tratam de uma atualização, porém velhos, na medida em que confirmam 

resultados dos Censos anteriores –, sem questionar por completo o contributo das leituras trazidas por 

Ferrão (2002), mas propondo a ruptura com um olhar dogmático e enviesado sobre a questão, 

perguntar-se-ia se não seria mais apropriado, em vez da oposição entre litoral e interior, compreender 

o território continental português pela perspetiva da metropolização versus o interior. Afinal, o próprio 
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Ferrão (2002), ao propor a leitura das três geografias, às quais associam-se ainda a oposição Norte/Sul e 

a formação de aglomerações urbanas ligadas entre si, por via do desenvolvimento e investimento em 

infraestruturas de transporte e de comunicação, destacou que estas não se anulam, mas funcionam de 

modo combinado. 

Para a nova leitura que aqui se propõe é fundamental incorporar o conceito de Metropolização 

Sazonal proposto por Martins (2014) para referir à urbanização turística no Algarve resultante da 

turistificação do litoral sul e da articulação das relações entre espaço, produção, trabalho e lazer naquela 

região. O facto de que sua população chega a triplicar em agosto, devido às férias de verão, faz com que 

uma importante alteração no território, ainda que temporária, deva ser considerada, e unida à 

interpretação sobre a configuração territorial que ora se propõe. 

Importa destacar, sobre este facto, que embora associada à turistificação de verão, a valorização 

territorial do Algarve tem impactos demográficos para além daqueles da alta temporada, o que pode 

ser comprovado pelos ganhos populacionais registrados nos Resultados Preliminares dos Censos 2021 

(INE, 2021), nomeadamente nos concelhos de Vila do Bispo, Albufeira, Lagos e Portimão, que situam-

se entre os nove maiores acréscimos populacionais do país entre 2011-2021. 

Importa também neste caso destacar, no entanto, que quando se defende a leitura da 

metropolização do território, não se desconsidera seu carácter relativo. Em que pese a associação dos 

maiores saldos demográficos às duas AMs, e ao litoral algarvio, o município de Lisboa, como dito, 

registrou quebra de população (-7.849 residentes), enquanto a AM do Porto, composta por 17 

municípios, perdeu 22.129 habitantes na última década, sobretudo em Vale de Cambra (-1.585 

residentes), Arouca (-1.205 residentes) e Santo Tirso (-3.745 residentes). 

 

3. Conclusões 

O confronto dos Resultados Preliminares dos Censos 2021 em comparação aos Censos 2011 

confirma a tendência já observada em relação aos recenseamentos anteriores, pelo menos desde 1960, 

que comprova uma expansão demográfica muito mais decorrente da capacidade de atração das duas 

AMs do que propriamente do aumento da ocupação do litoral Continental. Neste cenário, a considerar 

os Resultados Preliminares dos Censos 2021, destaca-se que 50% da população portuguesa concentra-

se atualmente em apenas 31 dos 308 municípios (quase todos nas AMs de Lisboa e do Porto), enquanto, 

em termos de regiões (NUTS II), o Algarve (+3,7%) e a AM Lisboa (+1,7%) foram, respetivamente, 

aquelas que mais cresceram. 

Face a isto, apoiado na leitura de Rio Fernandes (2021), considera-se a interpretação da 

metropolização do litoral continental, em detrimento daquela da litoralização da ocupação, dominante, 

inclusive, nas publicações do INE, entre elas as edições do Retrato Territorial de Portugal, uma questão 

a ser debatida. 

A este respeito, acresce-se que Rio Fernandes (2021) destaca não ser a litoralização da ocupação do 

litoral continental um processo contínuo ao longo da área de costa, nomeadamente entre Setúbal e 

Sagres, onde apresenta descontinuidades, e por isso propõe a leitura da metropolização, por estar a 

ocupação territorial muito concentrada em torno de grandes cidades, em particular das duas AMs do 

país. Como esta metropolização, dada a localização das AMs de Lisboa e do Porto, está muito associada 

ao litoral, propõe-se, neste trabalho, então, a leitura da metropolização do litoral português como 

questão a ser posta em discussão. 

Importa acrescer, nesta leitura da metropolização do litoral, a interpretação da metropolização 

sazonal da área litorânea do Algarve, desenvolvida por Martins (2014), muito associada à urbanização 

turística, pelo menos desde a década de 1960. Com base nela, propõe-se a leitura da emergente 

metropolização do litoral algarvio, de natureza diferenciada e carácter sazonal, não apenas por se tratar 

de uma metropolização sem metrópole, mas por sua associação ao turismo de veraneio no litoral, já que 

sua população chega a triplicar em agosto, devido às férias de verão. 
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Resumo: No futebol, o talento dos jogadores é um recurso finito e essencial para o sucesso desportivo. 
Globalmente os encaixes financeiros resultantes da transferência de jogadores são essenciais para a 

subsistência de muitos clubes de futebol. No caso português essa evolução e adaptação, revela-se no 

facto da Liga profissional de futebol ter como core business, a exportação de jogadores. Este trabalho 

propõe analisar a componente socioeconómica associada a estas migrações com recurso a métodos e 

técnicas de análise de redes e de estatísticas espaciais, para perceber o grau de importância do fator 

geográfico na indústria do futebol. 

Palavras-chave: Futebol; Análise de redes; SIG; Geografia; Análise de dados 

Abstract: In football, the talent of players is a finite resource and essential to sporting success. Globally, 

the financial income resulting from the transfer of players is essential for the livelihood of many football 

clubs. In the Portuguese case, this evolution and adaptation is revealed in the fact that the professional 

football league has as in its core business the exportation of players. This work aims to analyse the 

socioeconomic component associated with these migrations through methods and techniques of social 

networks analysis and spatial statistics, to understand the degree of importance of the geographical 

factor in the football industry. 

Keywords: Football; Network analysis; GIS; Geography, data analysis 

 

1. Introdução 

O crescimento do futebol enquanto fenómeno social capaz de mover multidões foi acompanhado 

pelo seu crescimento enquanto autêntica indústria alimentada pelo talento individual dos seus atores 

diretos, sendo estes compostos por equipas técnicas, e principalmente, jogadores. Esta necessidade 

constante e crescente face à competitividade inerente ao desporto em si, onde só pode haver um 

vencedor e onde a diferença entre a glória e a humilhação pode ser decidida em breves instantes dentro 

das 4 linhas, leva à procura constante de novos jogadores que possam fazer a diferença. 

Num panorama desportivo atual onde os clubes com maior poderio financeiro têm a possibilidade 

de se reforçarem com os melhores jogadores das equipas com menos fundos, a venda de jogadores veio 

estabelecer-se como uma necessidade para a sobrevivência destes clubes (Nolasco, 2018). Para tal é 

necessária a criação e/ou valorização de talento desportivo, podendo este ser feito de forma indireta, 

através da contratação de jovens com muito potencial a mercados mais acessíveis, ou através da 

formação de jovens jogadores naturais do seu país. Face a esta realidade os clubes portugueses têm-se 

vindo a adaptar ao longo dos últimos anos, especializando-se na formação de jovens jogadores 

recorrendo à pool de talento existente em território nacional complementando-a com alguma importação 

de jovens de origem internacional (Darby et al., 2007; Littlewood et al., 2011). 

É na procura de conhecimento sobre este fenómeno que este trabalho se propõe a analisar a 
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componente socioeconómica associada a estas migrações - mediante o recurso a métodos e técnicas de 

análise de redes e de estatísticas espaciais sobre a realidade geográfica e socioeconómica dos municípios 

de onde estes jovens são provenientes, a nível nacional, e dos principais países exportadores de jovens 

para estes clubes, a nível internacional, de forma a determinar e a criar evidência acerca da configuração 

de padrões espaciais e análise de relações de base geográficas. 

 

2. Métodos 

Para a realização do trabalho proposto foram utilizados os dados recolhidos da base de dados de 

acesso livre existente no site www.zerozero.pt, referentes a todos os jogadores que pertenceram aos 

escalões de formação de Juvenis Sub-17 e de Juniores Sub-19, dos três maiores clubes em Portugal, 

nomeadamente o Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto. Esta 

escolha prendeu-se com o peso destes clubes na formação nacional, discutindo entre si ano após ano o 

titulo de campeão nos respetivos escalões, ao número de provenientes destas formações e que 

alimentam os restantes clubes dos escalões profissionais do futebol português e a estes três clubes serem 

os principais fornecedores de jogadores aos escalões de formação da seleção portuguesa. Foram 

recolhidos os dados relativos à naturalidade de cada um destes atletas ao longo de 12 épocas 

desportivas, começando na época desportiva de 2005/06 e terminando em 2017/18, totalizando 2810 

atletas inscritos nos planteis de formação. 

Foi ainda recolhida informação relativa a alguns indicadores socioeconómicos para cruzamento 

com os dados relativos aos jogadores, tendo esta informação sido recolhida do site www.Pordata.pt, 

que permitissem correlacionar alguns indicadores que pudessem ou não ter influência no número de 

jovens jogadores captados, como a população residente com idade entre os 15-19 anos, sendo este o 

intervalo de idades utilizado nestes escalões de formação; a população empregada por tipo de 

escolaridade, para perceber se existe alguma relação entre a escolaridade existente no município e a 

captação de jogadores; e a população empregada por tipo de industria, para perceber se existe uma 

relação entre o principal sector industrial do município e o número de potenciais futebolistas daí 

provenientes. 

Quanto à metodologia utilizada na análise destes dados, foi feita a correlação entre o número de 

jogadores captado a nível de municípios e os indicadores escolhidos, foi feita a correlação de Spearman, 

por não se tratar de uma distribuição dos dados normal. 

 Por fim foi utilizado o recurso a análise de redes para perceber a origem, a nível de municípios, e 

o destino, qual o nível competitivo atingido pelos jovens jogadores captados e que ingressarão nestes 

clubes. Esta análise teve em conta o peso de cada ligação e de cada nó, atribuindo um peso maior 

consoante o número (se os jogadores 1a Liga ou 2a Liga) e o volume das ligações (jogadores fornecidos 

a cada uma destas ligas).  

 

3. Resultados e discussão 

Os outputs obtidos através da metodologia previamente referida foram um mapa representante da 

distribuição dos jogadores analisados, quer a nível de municípios no caso do território nacional, quer a 

nível de países no caso dos jovens estrangeiros. Foi ainda obtida uma tabela de correlação entre o 

número de jovens originários desses municípios e os indicadores socioeconómicos previamente 

referidos e criada uma rede para melhor compreender qual o nível de sucesso desportivo alcançado por 

estes jovens.  
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(b) 

Figura 1. (a) Municípios de origem dos jovens jogadores e regiões autónomas; (b) Países de origem dos jovens estrangeiros 
que ingressaram na formação destas três equipas. 

 

Através da análise da distribuição das origens a nível de município destes jovens atletas (Figura 1) 

é possível perceber quais os locais que mais jogadores fornecem a estes três clubes. A nível nacional 

(Figura 1 (a)) a grande maioria dos jogadores provem do litoral, como expectável, face ao maior número 

de habitantes e à proximidade geográfica com os clubes captadores de jogadores. Destaque para Lisboa 

(218 jogadores) e Porto (110 jogadores) de onde originam o maior número de jovens, seguidos de Santa 

Maria da Feira (51 jogadores), Vila Nova de Gaia (49 jogadores) e Braga (38), estabelecendo a região 

mais a norte como aquela que tem quatro municípios no grupo dos cinco que mais jogadores forneceu 

durante este período ao nível mais alto de futebol de formação em Portugal. A nível internacional é 

possível ver algumas semelhanças com o constatado a nível da principal liga profissional de futebol em 

Portugal (Pires & Marques da Costa, 2019) no que toca ao peso do Brasil (95 jogadores) devido  número 

de jogadores daí provenientes que alimentam as nossas ligas, seja a nível sénior ou a nível de formação, 

mas o país com maior peso a nível do futebol de formação em Portugal é a Guiné-Bissau (149 jogadores), 

que ao longo do período analisado forneceu 29% do total de jovens provenientes do estrangeiro. Para 

finalizar a analise é necessário referir que dos 2810 atletas inscritos 511 foram provenientes de outros 

países, o que pode demonstrar uma rede de captação internacional bastante desenvolvida criada para 

captar talento existente no exterior e assim capitalizar com a sua formação, tanto a nível de clubes com 

o seu rendimento desportivo na equipa sénior e possível encaixe financeiro, como a nível nacional com 

uma possível nacionalização.     

 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
320 

 

Tabela 1. Correlações existentes entre o número de jovens jogadores e os indicadores socioeconómicos nos municípios. 

Ano 

Número 

de jovens 

residentes 

com 

idades 

entre os 

15 e os 19 

anos 

Pop. Empregada por Escolaridade 
Pop. Empregada por tipo de 

indústria 

Inferior 

a Básico 
Básico Secundário Superior Primário Secundário Terciário 

2005 0.500 0,186 0,228 0,235 0,231 0,138 0,490 0,489 

2011 0.509 0,230 0,283 0,273 0,274 0,199 0,499 0,493 

2017 0.480 0,226 0,252 0,235 0,229 0,149 0,475 0,476 

 

Quanto à correlação existente entre o número de jovens provenientes de determinado município e 

os indicadores socioeconómicos escolhidos (Tabela 1) é possível perceber a existência de uma correlação 

moderada no caso do número de jovens residentes com idades entre os 15 e os 19 anos, demonstrando 

que a existência e consequente captação do talento não está fortemente relacionado com a existência de 

uma maior amostra de jovens. Existe também uma correlação moderada com a população empregada 

nos sectores secundários e terciários, sectores dominantes nas áreas mais urbanizadas, donde provem a 

grande maioria dos jovens captados. 

Por outro lado, não se verifica qualquer correlação significativa entre o grau de escolaridade da 

população empregada e o número de jovens originários desse município, tendo o valor obtido sido 

sempre baixo, representando uma correlação fraca ou muito fraca. 

Relativamente à evolução das relações ao longo do tempo, com base nos intervalos utilizados, não 

houve alterações significativas, existindo apenas uma ligeira redução do valor das correlações mais forte 

em 2017, face aos demais anos.     

No que toca à análise da rede composta pelos municípios correspondentes à naturalidade destes 

jovens e ao patamar competitivo por eles alcançado (Figura 2), é possível perceber que Lisboa e Porto 

são aqueles que assumem lugar de destaque, à semelhança do que havia sido constatado previamente 

quanto ao total de jovens daí originários, sendo o município lisboeta aquele que mais jogadores forneceu 

tanto a nível da 1ª Liga com 54 jogadores, como da 2ª Liga com 10 jogadores, seguido do Porto com 36 

jogadores na 1ª liga e 6 jogadores na 2ª liga. Outros municípios merecedores de destaque são os de 

Braga, Amadora e Vila Nova de Gaia, que face ao número de jogadores daí naturais terem atingido em 

número significativo as duas principais ligas, aparecem também em destaque.        
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Figura 2. Patamar competitivo alcançado pelos jovens naturais dos municípios. 

 

4. Conclusões 

Após a realização do estudo proposto inicialmente e munido dos resultados obtidos é possível 

chegar a algumas conclusões. Começando pela distribuição espacial dos municípios com maior peso 

nos escalões de formação destes três clubes, existe um claro padrão quanto à localização geográfica dos 

mesmos, encontrando-se junto do litoral e relativamente próximos das principais cidades portuguesas, 

coincidindo com os locais com maior densidade populacional a nível nacional. A nível internacional 

destaque para o caso do Brasil e principalmente da Guiné-Bissau como principais países exportadores 

de jovens jogadores para Portugal, o que se pode dever a questões linguísticas e culturais, facilitando a 

integração desportiva e social destes jovens, ou a questões relacionadas com ligações humanas, 

nomeadamente agentes desportivos ou protocolos existentes entre clubes. 

Ao nível das correlações analisadas, a existência de uma correlação moderada com o número de 

jovens residentes com idades entre os 15 e os 19 anos, assim como com a população empregada nos 

setores secundário e terciário vem demonstrar que a existência de talento não tem uma correlação muito 

forte com existência de muita oferta ao nível do número de jovens disponível para captação, e que estes 

provêm de famílias cujo rendimento provem da indústria e construção ou do comércio e prestação de 

serviços. Vem ainda demonstrar a não existência de uma correlação significativa entre a captação destes 

jovens e o grau de escolaridade da população empregada. 

Por fim no que diz respeito à análise da rede do grau de sucesso desportivo alcançado por 

município, existe uma tendência para aqueles que mais jovens fornecem a estes três clubes terem maior 

peso nas principais ligas de futebol profissional em Portugal. Tal pode ser explicado pelo avultado 

investimento tanto a nível humano como a nível de estruturas no que ao futebol de formação diz 

respeito, existindo assim um nível de exigência e de talento base muito alto, resultando num elevado 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
322 

 

grau de aproveitamento, principalmente tendo em conta o fenómeno desportivo a ser tratado. 

Este trabalho veio ainda mostrar que existe muito por estudar sobre este desporto e como afeta a 

sociedade de forma direta e indireta, encontrando-se a Geografia, enquanto ciência, numa posição 

privilegiada para dar o seu importante contributo.    
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Resumo: O despovoamento das áreas rurais do interior de Portugal, com os sucessivos decréscimos da 

sua população residente, é um fenómeno que não é novo, sendo as suas causas conhecidas. Na 

sequência de trabalhos anteriores sobre o desaparecimento estatístico dos lugares, este estudo efectua 

uma análise aos lugares da faixa raiana do território de Portugal Continental. Comprova-se que também 

aqui se regista um grau de desaparecimento estatístico de lugares que no espaço de duas gerações pode 

vir a ocorrer em 44% dos lugares atualmente existentes. 

Palavras-chave: Despovoamento; Interior; Fronteira; Cenarização; Territórios de baixa densidade 

Abstract: The depopulation of rural areas in the interior of Portugal, with the successive decreases in its 

resident population, is a phenomenon that is not new, its causes being known. Following previous work 

on the statistical disappearance of places, this study analyzes the places in the border strip of the 

territory of mainland Portugal. It can be seen that this region also registers a degree of statistical 

disappearance of places that in the space of two generations can reach 44% of the places currently in 

existence. 

Keywords: Depopulation; Interior; Border; Scenarization; Low-density territories 

 

1. Introdução 

O despovoamento das áreas rurais do interior de Portugal, com os sucessivos decréscimos da sua 

população residente, é um fenómeno que não é novo, sendo as suas causas conhecidas. Ao longo da 

segunda metade do século passado, os processos de emigração, tanto para as Américas, para a Europa 

(pós-guerra) e para África (sobretudo nos anos 60) deixaram marcas profundas na sociedade 

portuguesa. Muitos lugares registaram a saída de homens e mulheres em idade activa, fugindo da fome, 

da miséria, da guerra, ou simplesmente em busca de emprego e sustento que lhes faltava. Os que não 

puderam ou não quiseram paragens mais longínquas migraram em direcção aos grandes centros 

urbanos ou mesmo às sedes de concelho, onde se concentram as actividades económicas (emprego) e os 

serviços públicos, nomeadamente os de Cuidados Primários de Saúde e de Ensino (Martins, 2011). A 

perda de habitantes, associada a taxas de natalidade cada vez menores e ao progressivo envelhecimento 

da população, tem sido responsável por decréscimos significativos nos efectivos populacionais da 

maioria dos lugares, principalmente nos de menor dimensão. Há inclusive lugares que se extinguiram, 

por terem perdido todos os seus residentes, e muitos outros continuam a definhar. Tendo por base as 

séries de dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE) é possível analisar o 

comportamento da população residente durante um século (1911-2011), lugar a lugar, para tentar aferir 

qual o seu tempo de vida espectável. Ou, se preferirmos, a sua “esperança de vida”, conceito usualmente 

aplicado para “determinar o número aproximado de anos que um determinado grupo de indivíduos 

nascidos num mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento” (INE, 
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1994). Esta abordagem metodológica foi já testada no concelho de Mação e depois aplicada na região do 

Pinhal Interior Sul (Soares et al, 2018a e b), comprovando-se a sua utilidade enquanto elemento 

sinalizador de tendências evolutivas para a população residente destes lugares. Com base nos mesmos 

princípios e com dados dos recenseamentos de 1991 a 2011, este artigo faz uma análise para uma área 

territorial mais extensa e que corresponde à faixa raiana do território de Portugal Continental 

(municípios com território fronteiriço). 

 

2. Métodos 

O desenvolvimento da análise teve início pela materialização geográfica do conceito de faixa raiana 

do território de Portugal Continental. Com efeito, podem ser definidas várias “faixas raianas”, mas para 

a realização deste estudo, com uma forte dependência de dados estatísticos, considerou-se que a faixa 

raiana do território de Portugal Continental corresponde a todos os municípios de têm como um dos 

seus limites a fronteira com Espanha. Foram assim identificados 39 municípios, desde Caminha até Vila 

Real de Santo António (ver figura 1). 

 

 
Figura 1. Faixa Raiana. 

 

A escala da análise é o lugar. Este é definido pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) como 

“aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma 

designação própria, independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias” (INE, 1994). A escala 

temporal inclui os anos censitários de 1991, 2001 e 2011. Para suporte à análise a efectuar é 

imprescindível garantir um conjunto de pressupostos estatisticamente válidos, sem os quais não será 

possível obter resultados credíveis. Um pressuposto essencial é o da garantia da existência de dados 

fiáveis da população residente por lugar, só possíveis de obter a partir dos recenseamentos decenais da 

população do INE, a única fonte de informação disponível. 

Face à diversidade de situações encontrada nos dados dos recenseamentos definiram-se os 
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seguintes critérios: 

1. Consideraram-se neste estudo apenas os lugares que vêm referenciados no recenseamento do 

INE de 2011, independentemente do valor da sua população. 

2. Dos lugares seleccionados excluíram-se todos aqueles que não vinham referenciados nos 

recenseamentos imediatamente anteriores e que, por essa razão, não permitiam a análise da 

variação da população residente nas últimas décadas; 

Com base nos critérios referidos seleccionaram-se para análise 2981 lugares e efectuou-se a 

estimativa da evolução da população residente por lugar nas próximas décadas, de acordo com a 

metodologia previamente utilizada em estudo anterior (Soares et al., 2018a) para, a partir daí, se 

estimar da esperança média de vida desses lugares.  

A partir do conjunto de lugares selecionados foram efectuadas abordagens de exploração dos 

dados censitários: 

1. Uma quantificação dos lugares existentes em cada um dos recenseamentos de 2001 e 2011 

2. Análises da evolução da dimensão física (edifícios e alojamentos) e populacional (famílias e 

residentes) dos lugares.  

 Por último para consolidar a interpretação dos resultados obtidos, efectuou-se uma análise ao 

nível municipal, incorporando os dados do recenseamento de 2021. 

 

3. Resultados e discussão 

Numa primeira análise, meramente baseada no conceito estatístico de lugar, ou seja no facto do 

INE considerar ou não os lugares como elegíveis como tal, constata-se que, em apenas vinte anos, entre 

1991 e 2011, o número de lugares reduziu-se de 3094 para 2981, com uma correspondente perda 

populacional de 46 748 habitantes (ver figura 2). 

 
Figura 2. Variação dos lugares na Faixa Raiana 1991-2021. 

 

Considerando a dinâmica de evolução populacional, estima-se que nos próximos 25 anos 

(período temporal correspondente a uma geração) irão desaparecer mais de 661 lugares (22% dos 2981 

habitantes em 2011), número que sobe para 1331 (45%) se se considerar como referência o ano de 2060. 

Não se trata de um desaparecimento físico dos mesmos, pois as edificações irão prevalecer por um 

período superior. Mas, não se pode deixar de considerar que é um primeiro passo também nesse 

sentido. 

Por fim, analisando a evolução da população residente por concelho entre os dois últimos 
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recenseamentos (2021 e 2011) verifica-se que houve perdas populacionais em todos os municípios (ver 

figura 3). 

 
Figura 3. Variação da População Residente por Concelho 2011-2021 (%). 

 

O decréscimo de população residente foi mais significativo em toda a faixa raiana do Alentejo e 

Centro (faixa Oeste), variando entre os -1,71%, de Vila Real de Santo António, e os -21,76%, de Barrancos. 

De salientar que, 25 dos 39 municípios, tiveram perdas superiores a 10%. 

Estes resultados vêm corroborar a perspectiva pouco positiva que se registou na década passada 

ao nível dos lugares. Ou seja, muito provavelmente, quando forem disponibilizados os resultados do 

recenseamento de 2021 ao nível dos lugares, teremos uma confirmação do desaparecimento estatístico 

de um quantitativo superior aos 22% estimados para a actual geração. 

 

4. Conclusões 

O território raiano regista uma perda de população considerável (de 2011 para 2021 todos os 39 

municípios perderam população residente), comprovando-se a tendência generalizada de 

despovoamento das áreas mais remotas e o desaparecimento do significado estatístico dos lugares de 

menor dimensão. 

Ao nível dos lugares verifica-se igualmente uma acentuada perda de população residente com 

mais de 40% dos aglomerados a desaparecer, estatisticamente, no espaço de duas gerações. 

Os resultados obtidos reforçam o alerta para o problema do despovoamento e envelhecimento 

nas áreas do interior cuja tendência não regista alteração até hoje, mormente o assunto ser há muito 

conhecido e reunir consenso nacional. 

 

Agradecimentos 

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
327 

 

Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - DL 57/2016/CP1453/CT0004 e no âmbito do projeto 

UID/SOC/04647/2013, do CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade 

NOVA de Lisboa. 

 

Bibliografia 

Amaro, R. (1985), “Reestruturações demográficas, económicas e socioculturais em curso na sociedade portuguesa: 

o caso dos emigrantes regressados” in Análise Social, Vol. XXI (87-88-89), 3.º, 4.º, 5.º, pp. 605-677. 

Barreto, A. (Org.) (1996), A Situação Social em Portugal 1960-1995, Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade Nova de Lisboa. 

INE (Vários anos), Recenseamentos Gerais da População e da Habitação (1960: dados retrospectivos, 1970, 1981, 

1991, 2001, 2011 e 2021). 

INE (1994), Sistema Integrado de Metainformação – Conceitos. Disponível em: 

http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes/2990 

Martins, F. (2011), Pinhal Interior Sul e o Regresso de Emigrantes (1975-2001), Col. Textos Universitários de Ciências 

Sociais e Humanas, Lisboa, FCG/FCT. 

Pestana, D. e Velosa, S. (2010), Introdução à probabilidade e à estatística, Vol.1, FCG. 

Soares, Nuno; Martins, Fernando; Julião, Rui Pedro; Nascimento, Daniel; SILVA, Miguel (2018a): Esperança de vida 

dos lugares no Pinhal Interior Sul. ACTAS do XVI Colóquio Ibérico Geografia / XVI Coloquio Ibérico 

Geografia. Lisboa 5-7 Novembro. pp. 1493-1500. 

Soares, Nuno; Martins, Fernando; Julião, Rui Pedro; NASCIMENTO, Daniel; SILVA, Miguel (2018b): Esperança de 

vida dos lugares no Município de Mação. Proceedings 25th APDR Congress, 5 a 6 de Julho, 2018, Lisboa, pp. 

367-371. 

  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
328 

 

CASAMENTO MISTOS E MIGRAÇÃO: 

EVIDÊNCIAS E NEGOCIAÇÃO FAMILIAR NO 

QUADRO DE UM ESPAÇO TRANSNACIONAL NO 

ATLÂNTICO 

Silva, Katielle 1*; Malheiros, Jorge 2 

1 Investigadora do Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) e do Centro de Estudos 

Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa (IGOT-CEG-ULisboa). 

katielle@campus.ul.pt 

2 Professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT) e investigador do Centro de Estudos 

Geográficos, Universidade de Lisboa (IGOT-CEG-ULisboa). jmalheiros@campus.ul.pt 

*Autor correspondente: Katielle@campus.ul.pt Tel.: +351 961 216 054 

 

Resumo: Entre os casamentos mistos os casamentos entre portugueses/as com brasileiros/as são os que mais se 

destacam em Portugal. Combinando dados quantitativos (nascimentos) e qualitativos (entrevistas com famílias 

luso-brasileiras), procuramos escrutinar: (i) as razões do retorno para Portugal e a relevância dos contextos 

familiares, neste processo; e (ii) os projetos migratórios futuros e as suas implicações na (im)permanência neste 

país europeu. Argumentamos que Portugal e Brasil são experienciados pelos casais mistos luso-brasileiros como 

um espaço social transnacional contínuo, mobilizado de acordo com as conjunturas político-económicas 

associadas aos anseios pessoais posicionados no quadro familiar. 

Palavras-chave: Migração; Transnacionalismo; Casamento Misto; Luso-brasileiro/as; Negociação 

Familiar 

Abstract: Within the framework of mixed marriages, Portuguese-Brazilian marriages are the most 

prominent in Portugal. Combining quantitative (births) and qualitative data (interviews with 

Portuguese-Brazilian families), we seek to scrutinize: (i) the reasons for return to Portugal and the 

relevance of family contexts, in this process; and (ii) future migration projects and their implications for 

(im)permanence in this European country. We argue that Portugal and Brazil are experienced by Luso-

Brazilian mixed couples as a continuous transnational social space, mobilized according to the political-

economic conjunctures associated with the personal desires positioned in the family framework. 

Keywords: Migration; Transnationalism; Mixed Marriage; Luso-brazilian; Family Negotiation 

 

1. Introdução 

Portugal tem experienciado o aumento expressivo dos casamentos mistos, envolvendo ambos 

cônjuges estrangeiros ou aqueles entre portugueses/as e estrangeiros, sendo este mais um reflexo do 

mundo globalizado (Raposo e Togni, 2009). Os casamentos entre portugueses/as com brasileiros/as são 

os que mais se destacam. Ajudam a explicar este fenómeno: a expressividade de brasileiros/as em 

Portugal (Malheiros, 2007) e o conhecimento e proximidade cultural, por ser também o Brasil um dos 

destinos tradicionais da emigração portuguesa (Baganha, 2009). Enquanto a primeira década deste 

século potenciou conjugalidade mista e permanência de casais em Portugal, entre 2010 e 2015, os 

impactos sociais da crise refletiram-se na retração. Contudo, entre 2016 e 2019, esse fluxo terá de novo 

oscilado, favorecendo agora Portugal enquanto espaço de destino.  

A vivência de um espaço social construído no âmbito de um contexto binacional experienciado 

pelos casais pertencentes a duas origens diferentes, é mediado, em larga medida, pelo 
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transnacionalismo (Vertovec e Cohen, 1999; Portes, 2003; Malheiros, 2001) e, neste quadro, 

argumentamos que a vivência, concreta e virtual, de dois espaços que são simultaneamente de origem 

e destino, se a unidade de análise for a família, implica a leitura dos mesmos como um “continuum”, 

exigindo negociação no âmbito familiar. 

 

 

2. Métodos 

Nesta investigação objetivamos escrutinar as razões do “retorno” de casais mistos luso-brasileiros 

para Portugal e a relevância dos contextos familiares neste processo, procurando perscrutar também os 

projetos migratórios futuros e as suas implicações na (im)permanência neste país europeu.  

Para cumprir estes desideratos a investigação empírica foi suportada por um mix de métodos. 

Qualitativamente foram realizadas entrevistas diretas semiestruturadas em profundidade, com casais 

mistos envolvendo portugueses e brasileiras (5 casos) e um casal português e brasileiro (mesmo sexo). 

Foi utilizado o método da “bola de neve”, tendo todos cônjuges qualificação superior. Esta opção 

justifica-se pelo fato das pessoas mais qualificadas terem potencialmente mais mobilidade, acesso mais 

facilitado a vistos e posições no contexto de mercados de trabalho que tendem a funcionar de forma 

mais globalizada (Góis e Marques, 2014). As entrevistas abrangeram os casais que realizaram dois 

percursos migratórios: i) via dupla - viveram em conjunto em Portugal, migraram para o Brasil e 

retornaram a Portugal; e ii) via única – viveram em conjunto no Brasil e retornaram a Portugal. Todos os 

casais entrevistados residiram mais de três meses no país de naturalidade de cada um dos cônjuges. As 

entrevistas foram realizadas entre abril e maio de 2021. Cinco entre os seis casais entrevistados, são 

compostos por homem português e mulher brasileira, refletindo a expressividade desta combinação em 

Portugal. 

Quantitativamente foi realizada análise descritiva e estatística de dados demográficos dos 

casamentos celebrados e nados-vivos, por nacionalidade dos cônjuges e da mãe/pai, respetivamente. 

Foram utilizados dados do INE. 

 

3. Resultados e discussão 

Parece consensual que é no quadro da intensificação dos contatos transfronteiriços, virtual e real, 

que se abriram novas formas de conjugalidade na sociedade contemporânea (Piller, 2007). Os 

casamentos mistos não envolvem apenas a união de duas pessoas, mas de duas ou mais nacionalidades, 

culturas, mundos. As duas individualidades conjugam-se em uma única conjugalidade que se realiza 

numa zona comum de interação, perpassando duas ou mais nações (Lind, 2008). Contudo, a “base de 

fixação” do casal misto pode assumir uma lógica de pêndulo, entre dois pontos “fixos” conectados e 

posicionados nos países de origem dos cônjuges. 

Em 2000 foram registados oficialmente 397 casamentos envolvendo portugueses/as e brasileiros/as. 

Esse número passou para 2.260 em 2010, alcançando 2.317 em 2019, representando neste último ano 

47% dos casamentos mistos entre portugueses/as e estrangeiros/as (INE).  

Centrando-nos na análise dos estrangeiros envolvidos em matrimónios mistos com 

portugueses/as, já no ano 2000 pessoas com nacionalidade brasileira eram as mais numerosas, tanto no 

caso de cônjuges do sexo feminino (271 matrimónios num total de 835 casamentos envolvendo homens 

portugueses e mulheres estrangeiras, o que corresponde a 32,5%), como masculino (126 matrimónios 

num total de 863 casamentos entre homens estrangeiros e mulheres portuguesas, o que equivale a 

14,6%) (Figura 1). 
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Figura 1 – Número de casamentos mistos envolvendo cônjuges de nacionalidade portuguesa com outras nacionalidades 
(total) e nacionalidade brasileira, 2000-2019. Fonte: INE. 

 

Com o decorrer dos anos, o valor absoluto e a proporção de casamentos mistos envolvendo 

portugueses/as e brasileiras/os foi aumentando, com destaque para 2000-2007, período com os valores 

máximos, alcançando em 2007 e 2008 mais de 50% dos casamentos mistos envolvendo portugueses/as. 

No período de crise, 2008-2014, é clara a redução desse tipo de casamentos, que acompanha a 

diminuição geral dos matrimónios em contexto recessivo e, também, o declínio da imigração brasileira 

neste período (Ferreira, 2018). De resto, é também neste período que se acentuam os retornos ao Brasil 

que incluem a saída de diversas famílias luso-brasileiras, como vimos entre os entrevistados. 

Sublinhamos que embora os casamentos mistos envolvendo brasileiras/os e portugueses/as se 

destaquem no contexto português, a assimetria na composição das relações é evidente, uma vez que o 

formato “homem português – mulher brasileira” excede, frequentemente numa proporção de mais de 

4 para 1, o formato “homem brasileiro – mulher portuguesa”. Para explicar este quadro, soma-se aos 

elevados níveis de feminização da imigração brasileira para Portugal, a difusão de estereótipos da 

mulher brasileira ligadas a uma imagem exoticizada e hipersexualizada, por ventura com raízes 

coloniais. (Assis, 2007; Padilha, 2008).  

De resto, sendo Portugal um país onde a imigração é um fenómeno relativamente novo, possui 

uma população imigrante concentrada nas faixas etárias ativas e núbeis (Malheiros, 2007), propiciando 

não apenas a possibilidade do casamento, mas também o reforço da natalidade no quadro dos casais 

transnacionais. Segundo os dados demográficos do INE, entre 2000 e 2019, verificou-se uma queda 

praticamente contínua do número de nados vivos de mãe portuguesa [as exceções à tendência geral 

acontecem em 2008, 2010 e 2015-2016.]. Em oposição, quando analisamos os nados-vivos de mães de 

outras nacionalidades e brasileiras, verifica-se uma tendência para estabilização entre 2002 e 2010 no 

primeiro caso e para um crescimento significativo no segundo, acompanhando o aumento da imigração 

brasileira e dos matrimónios misto luso-brasileiros (Figura 2). 
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Figura 2. Evolução do número de nados vivos mães estrangeiras em Portugal, 2000-2019. Fonte: INE.  

 

Se a análise estatística oferece o suporte extensivo que evidencia a relevância crescente dos 

matrimónios mistos, a recolha de informação direta permite escrutinar aquilo que os dados 

secundários não revelam, com destaque para o(s) processo(s) de retorno a Portugal, envolvendo 

a forma como os cônjuges experienciam os seus “mundos de origem”, as razões/motivações 

que estão na base do processo de emigrar/imigrar e, sobretudo, o que justifica retornar e 

permanecer (ou não) em Portugal no quadro familiar. 

Sublinhamos que emigração (cônjuge português) e retorno (cônjuge brasileira/o) para o 

Brasil, dos casais que iniciaram a relação em Portugal, sugere um desejo mais compartilhado 

entre ambos, do que o retorno para Portugal. Duas razões que podem justificar são: as poucas 

perspectivas de emprego em Portugal (os casais entrevistados emigraram para o Brasil na altura 

crise económica e social em Portugal) e o fato dos cônjuges portugueses conhecerem o Brasil 

apenas em contexto de férias ou nunca terem lá estado, parece impulsionar a vontade de 

experienciar o país do/a cônjuge.  

O posterior movimento de retorno (cônjuge português) e emigração (cônjuge brasileira) 

para Portugal, apesar de ser apontado igualmente como uma negociação pacífica no contexto 

dos casais entrevistados, com a exceção de um deles, mas que não gerou rutura definitiva, 

pareceu mais necessário e desejoso por parte do cônjuge português do que da cônjuge brasileira.  
“A volta foi mais impulsionada por mim, pelo menos eu senti um efeito assim: não aguento 

mais. Mas quando ele [cônjuge PT] disse não aguento mais, eu disse: tá certo! Consegues um 

trabalho e com um trabalho a gente vai [retornar para PT].” (Casal 1) 

 

As entrevistas apontam que a inserção laboral na área de formação e expertise de cada cônjuge foi 

sempre mais fácil no país de origem respetivo. Ou seja, em Portugal, os cônjuges portugueses estavam 

empregados e relativamente satisfeitos com os seus trabalhos quando emigraram para o Brasil, sendo a 

falta de perspetivas na altura da crise maior para as cônjuges brasileiras, que estavam em situações, 

alternativamente: com bolsa de estudo financiada pelo Brasil ou com trabalho fora da área de formação 

ou com frágeis vínculos. 

[…] Minha grande frustração é que aqui [PT] eu não consegui trabalho ainda e já estou aqui 

desde final de 2018 [cônjuge brasileira]. Eu estou num projeto do Brasil e trabalho à distância. 

Isso para mim é um constrangimento, é difícil e eu achava que ia ser mais fácil.” (Casal 4) 

“Quando eu fui para o Brasil eu tinha 24 anos [cônjuge PT], o sobrinho do meu marido tinha 20 

anos, e tinha uma experiência profissional impressionante. Já tinha trabalhado como garçom, 

como eletricista, canalizador. E eu, que já tinha quase 25 anos, com a licenciatura em geografia 

e um mestrado não tinha experiência em nada. E lá eu senti que isso não era valorizado, mas eu 
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também estava à procura de trabalho no ramo das vendas”. (Casal 3) 

As entrevistas parecem demonstrar que mais do que fatores atrativos do país para onde desejavam 

“ir”, o que impulsionou o movimento foram as conjunturas do país onde “estavam”, e só a partir daí as 

vantagens do “outro país” começaram a ser ponderadas. Há, pois, uma base institucional e social de 

suporte em dois espaços, ambos “vividos” e mobilizáveis, ainda que os dois lados exijam adaptação, 

sobretudo para o cônjuge em condição de “imigrante”.  

“Nunca tive a ideia de ficar lá. Eu tinha meu filho aqui [PT]. A ideia sempre foi viver entre os 

dois países. Mas a ideia inicial era que o ‘pé’ fosse no Brasil. […] a gente pensava em ter o Brasil 

como o local sede e Portugal seria acessório. Esse é o projeto e era unânime entre nós dois”. 

(Casal 6) (grifo nosso). 

 

“Em Portugal estamos em casa. Temos apartamento, temos a família [do cônjuge PT], temos os 

amigos. Nós dois sentimo-nos em casa nesses dois países. A sensação é o voltar para casa, não 

é o de mudar para outro lugar. (Casal 1) (grifo nosso). 

Quando perguntados sobre o porquê de não terem emigrado para outros países, foi unânime a 

resposta de que apenas o Brasil ou Portugal foram hipóteses consideradas. A razão fundamental 

respeita à proximidade com a família de um dos dois cônjuges, ainda que a relação presencial regular 

apenas aconteça com uma daquelas, assentando a outra em contatos virtuais frequentes, colocando em 

prática o transnacionalismo no quadro familiar.  

“Hoje a questão de ficar perto da família pesa. A gente decidiu fazer essa mudança para ficar 

perto da família de um ou do outro. Então mudar de país e ficar longe das duas famílias, eu 

vejo sem sentido”. (Casal 5) 

 

4. Conclusões 

Concluimos que os processos de negociação e decisão no quadro das famílias transnacionais são 

complexos e remetem para a procura de um equilíbrio em dimensões que atravessam os planos 

emocional, institucional e profissional, sendo experienciados de modo diferenciado por cada cônjuge. 

De algum modo, a condição de imigrante ou emigrante mitiga-se, mas emerge circunstancialmente 

porque há elementos que relembram o espaço de origem “do eu” e “do outro”.  

Ficou evidenciado a existência de um continuum correspondente ao espaço social transnacional. O 

que ajuda a reforçar essa evidência, é que apesar das barreiras político-administrativas e 

socioeconómicas existentes em cada um dos países e impostas ao cônjuge originário do outro, 

conferindo-lhe a “vestimenta” de imigrante, emigrar ou retornar para o país “do outro” é mais fácil do 

que optar por um destino terceiro, pois há sempre alguém que “está em casa” e “arrasta o outro”. Isto 

porque a travessia do Atlântico em direção ao Brasil ou em direção a Portugal garante, em simultâneo, 

o desaparecimento da condição de imigrante para um dos cônjuges e um enquadramento social e 

institucional amortecedor ancorado numa rede de amigos e familiares e condições institucionais 

facilitadoras.  
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo compreender o papel das infraestruturas urbanas presentes nos 

polos regionais de Itajaí-Balneário Camboriú e Petrolina Juazeiro para a atração de migrantes 

qualificados. Para tanto, utilizou-se a aplicação inquéritos, cujos resultados indicaram que as condições 

de atração diferenciam-se em alguns aspectos à depender da hierarquia de origem do migrante, como 

é o caso da migração ligada a “buscar trabalho” ou “ter conseguido trabalho no polo”, mais relacionadas 

à migrantes com origem em hierarquias inferiores. Contudo, as infraestruturas urbanas mostraram-se 

suficientes na promoção da presença de postos de trabalho atrativos para migrantes qualificados, 

refletindo a importância dos polos estudados para o desenvolvimento urbano-regional.  

Palavras-chave: polos regionais, infraestruturas urbanas, migração qualificada, hierarquia urbana, 

desenvolvimento urbano-regional 

Abstract: This paper aims to understand the role of urban infrastructure present in the regional poles 

of Itajaí-Balneário Camboriú and Petrolina Juazeiro in attracting qualified migrants. For this purpose, 

the surveys application was used, the results of which indicated that the conditions of attraction differ 

in some aspects depending on the migrant's hierarchy of origin, as is the case of migration linked to 

“seeking work” or “having found work at the pole”, more related to migrants from lower hierarchies. 

However, urban infrastructure proved to be sufficient in promoting the presence of attractive jobs for 

qualified migrants, reflecting the importance of the studied centers for urban-regional development. 

Keywords: regional poles; urban infrastructure; qualified migration; urban hierarchy; urban-regional 

development 

 

1. Introdução 

A dinâmica urbana estabelecida entre os municípios limítrofes de Itajaí e Balneário Camboriú, na 

região Sul do Brasil e Petrolina e Juazeiro, na região Nordeste torna-os - sob a ótica da hierarquia urbana 

entre centros (IBGE, 2020) - polos regionais capazes de exercer influência em uma dada área. Tal 

influência condiciona-se pela presença de atividades econômico-produtivas relacionadas às 

infraestruturas urbanas, que promovem tanto o deslocamento diário da população do entorno à procura 

de bens e serviços, como a atração de migrantes - sejam eles originários de municípios subordinados 

localizados na região de influência, ou fora dela. Dentre os diferentes tipos de migrantes em direção aos 

polos encontram-se os qualificados, destacados em alguns estudos tais quais os de Mata et al (2007) e 

Barbosa, Matos e Lobo (2015).  

O movimento da população em direção aos polos representa novas trajetórias da migração interna 

e vem recebendo notoriedade nas últimas décadas devido à intensificação de fluxos e o destaque desta 

categoria de cidades em meio ao sistema urbano nacional. Neste sentido, o presente trabalho tem por 
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objetivo perceber o papel que as infraestruturas urbanas presentes nos polos regionais assumem na 

atração da migração qualificada. Para este estudo, infraestrutura urbana corresponde aos 

equipamentos, bens e serviços presentes no ambiente urbano, tais quais instituições de ensino e saúde, 

infraestruturas sanitárias, trânsito e transportes, acesso à moradia, postos de trabalho, áreas de lazer, 

comércio, indústra e prestação de serviços, dentre outras.  

Através da apresentação de uma breve contextualização sobre polos regionais e migração no Brasil, 

destaca-se as características de desenvolvimento urbano-regional em dois polos: Itajaí-Balneário 

Camboriú e Petrolina-Juazeiro, localizados em distintas regiões geográficas e contextos 

socioeconômicos. Como um exercício empírico, procede-se então à análise e discussão de resultados de 

inquéritos aplicados à migrantes qualificados residentes nos referidos polos. 

 

2. Polos regionais e migrações no Brasil 

 As cidades médias vêm recebendo destaque devido ao seu crescimento em termos 

socioeconômicos e demográficos, tornando-se destino de fluxos migratórios em um processo que 

iniciou na década de 1970 com alguns fatores, nomeadamente, políticas governamentais de 

desenvolvimento territorial e o espraiamento urbano em consequência de deseconomias de escala e 

aglomeração nas grandes cidades. Sendo assim, algumas cidades médias assumem função de polos 

regionais, abordados neste estudo como localidades definidas por dois níveis hierárquicos, sendo eles 

“Capitais regionais” e “Centros sub-regionais”. Essa caracterização utiliza como base a metodologia 

presente nos estudos “Região de Influência das Cidades” (REGIC), divulgados em 2008 e 2020 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para definição de centros urbanos consoante seu 

nível de centralidade. 

Os polos regionais são, portanto, cidades médias dinâmicas, diretamente subordinados às 

metrópoles e capazes de polarizar outras localidades em seu entorno. Os fluxos migratórios em direção 

às cidades médias tornaram-se alvo de estudos de diversos trabalhos pautados em resultados dos 

censos demográficos que, desde a década de 1990, refletem a intensificação destes movimentos 

(BAENINGER, 1998; ANDRADE, SANTOS e SERRA, 2000; RIGOTTI E CAMPOS, 2009). As 

investigações buscam, portanto, caracterizar a migração e o migrante em uma realidade que representa 

importantes alterações de trajetórias internas, em que se destacaram movimentos entre áreas urbanas, 

com menores distâncias percorridas em relação aos principais fluxos até então predominantes e de 

pessoas com maior grau de escolaridade, refletindo um movimento de migrantes qualificados 

(RIGOTTI, 2006; MATA ET AL, 2007; MATOS, 2013; BARBOSA, MATOS E LOBO, 2015).  

O movimento apresenta certa seletividade de áreas de destino, como discutem Barbosa, Matos e 

Lobo (2015) ao comparar cidades de porte médio que são sedes de Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFETs) com outras cidades de mesmo porte que não possuem os IEFTs, 

constatando uma maior atratividade migratória em decorrência da especialização do espaço na área da 

educação. Do mesmo modo, Queiroz et al (2020) identificam na região Nordeste do país uma 

diferenciação positiva na atração migratória exercida pelas cidades médias que receberam 

investimentos públicos-privados e/ou foram alvo de políticas governamentais de desenvolvimento 

territorial. O município de Petrolina foi identificado neste estudo como a cidade média com a maior 

taxa de crescimento anual da população dentre as 30 cidades médias selecionadas, relacionada, em 

parte, com sua atratividade migratória diretamente ligada à presença de atividades econômico-

produtivas, de educação e saúde. Petrolina, juntamente a Juazeiro na região Nordeste é um dos polos 

regionais investigados no presente trabalho através da aplicação de inquéritos à migrantes qualificados 

residentes no polo. O outro polo regional selecionado neste estudo é Itajaí-Balneário Camboriú, na 

região Sul do país. Ambos são polos regionais hierarquicamente definidos como “Capitais Regionais” 

e possuem dados relevantes em termos migratórios, como elevado percentual de migrantes em relação 

à população residente (62% no polo da região Sul e 46% no polo da região Nordeste, segundo o censo 

demográfico de 2010).  
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3. Breve contextualização sobre a conjuntura de desenvolvimento urbano-regional dos polos Itajaí-

Balneário Camboriú e Petrolina-Juazeiro 

Os municípios de Itajaí e Balneário Camboriú, no Estado de Santa Catarina e os municípios de 

Petrolina e Juazeiro, pertencentes respectivamente aos estados de Pernambuco e Bahia formam entre si, 

cada qual em sua região, uma área urbana conurbada e correspondem, segundo o último REGIC, a um 

arranjo populacional categorizado como Capital Regional em termos de hierarquia urbana. As Capitais 

Regionais “têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto 

de atividades, por grande número de municípios” (IBGE, 2008). Os investimentos econômicos, 

incentivos fiscais, políticas governamentais de desenvolvimento e integração territorial com prevalência 

desde a década de 1970, trouxeram especialização produtiva a esses espaços, marcando seu 

desenvolvimento urbano-regional. Outro fator importante neste âmbito é a inserção dos dois polos na 

rede urbana, dado a diferenciação estrutural da rede nas macrorregiões onde localizam-se. Ressalta-se, 

portanto, que a rede urbana na região Sul do país, com grande articulação e numerosos centros urbanos, 

resvala-se no eixo de maior desenvolvimento econômico e concentração produtiva, encontrando-se sob 

influência direta das principais metrópoles do país. Deste modo, possui os melhores indicadores 

socioeconômicos nacionais. Já a rede urbana na região Nordeste conta com menor articulação e 

quantidade de centros urbanos e perpassa uma realidade distinta, com alguns dos menores indicadores 

socioeconômicos brasileiros. Por este motivo foi taxada, durante décadas, como uma macrorregião 

expulsora de população para áreas com maiores níveis de desenvolvimento.  

Elucida-se também os principais tipos de atividades econômico-produtivas que contribuíram para 

o desenvolvimento urbano-regional em cada polo estudado. No caso do polo regional Itajaí-Balneário 

Camboriú que integra a região denominada Vale do Itajaí e conta, segundo o IBGE, com uma população 

estimada em mais de 375.000 pessoas, o desenvolvimento urbano-regional se deu entorno do advento 

do turismo, principalmente em Balneário Camboriú, iniciado na década de 1940 e intensificado durante 

a década de 1960 com a emergência de outras atividades relacionadas, tais quais a construção civil. 

Destaca-se também o desenvolvimento de atividades no entorno do porto de Itajaí, atraindo comércio, 

indústria e serviços para a região. Atualmente é o segundo maior porto do país em movimentação de 

cargas em contêineres. Ressalta-se ainda a forte presença de atividades nas áreas da indústria têxtil, 

naval e tecnologia. 

No polo regional Petrolina-Juazeiro, inserido no Vale do São Francisco, com população estimada 

acima de 578.000 habitantes segundo o IBGE, o desenvolvimento urbano-regional ocorreu entorno da 

agricultura irrigada, iniciativa que partiu da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, 

(SUDENE) criada pelo Governo Federal em 1959. Foram desenvolvidos vários projetos, dentre eles, a 

irrigação através das águas do Rio São Francisco, em uma área que é localizada no semiárido nordestino, 

marcada por grandes secas. Com o avanço do projeto, várias outras atividades econômicas 

desenvolveram-se para atender as demandas locais, tais quais o comércio e a prestação de serviços, 

desenvolvendo as infraestruturas urbanas de Petrolina e Juazeiro. Atualmente, o polo regional é 

considerado um polo de agroexportação frutífera e conta com a presença de importantes organizações 

estatais em seu território, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

Parnaíba (CODEVASF). Além disso, é considerada um polo universitário, dada a presença de 

instituições de ensino tais quais a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e a 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) (QUEIROZ ET AL, 2020).  

 

4. Métodos 

Este trabalho analisa respostas ao inquérito aplicado online [Inicialmente previa-se aplicar 

presencialmente os inquéritos. Devido à pandemia de COVID-19, o trabalho foi interrompido em seu 

início, de modo que algumas poucas respostas foram obtidas através de aplicação presencial e por 

telefone apenas no polo regional de Petrolina-Juazeiro. Procedeu-se então à aplicação online. Sabe-se 

que a aplicação de inquéritos online está sujeita à sofrer viéses relacionados a seu acesso, devido, por 

exemplo, às limitações ou dificuldades de acesso à internet pela população com menor poder aquisitivo 

ou grupos etários mais envelhecidos. Sendo assim, ressalta-se aqui o desenvolvimento deste estudo 
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considerando os referidos fatos.] através de redes sociais entre os meses de Março e Outubro de 2020. 

O inquérito, estruturado através do Google Forms em 45 questões relativas à dados demográficos e 

socioeconômicos, pretendeu obter informações sobre o perfil do migrante e o processo de migração para 

os polos regionais de Itajaí-Balneário Camboriú e Petrolina-Juazeiro. As respostas analisadas neste 

trabalho referem-se aos migrantes qualificados, aqui definidos como os indivíduos que 

concomitantemente: já tenham residido em algum outro município diferente dos municípios que 

constituem o polo onde residem; possuam grau de escolaridade a partir do ensino superior (podendo 

ser incompleto ou em curso); e que não eram crianças quando migraram. Constituem, portanto, parcela 

das respostas obtidas através da aplicação dos inquéritos aos migrantes em geral, definidos como 

indivíduos, com 18 anos ou mais, residentes em um dos municípios que integram o polo e que já tenham 

residido em algum outro município diferente destes. Sendo assim, foram obtidas 178 respostas de 

migrantes qualificados, sendo 84 respostas de migrantes residentes no polo Itajaí-Balneário Camboriú 

(denominado adiante “Polo Sul”) e 94 respostas de migrantes residentes no polo Petrolina-Juazeiro 

(referenciado a seguir como “Polo Nordeste”).  

 

5. Resultados e discussão 

A análise dos resultados desenvolveu-se em dois eixos: os tipos de infraestrutura urbana mais 

relevantes na atração de migrantes qualificados - determinados através dos motivos da migração; e 

como se dá a atração consoante as áreas de origem - observadas através da posição hierárquica que a 

localidade de origem ocupa na rede urbana.  

 

5.1 Polo Sul 

Os resultados para o Polo Sul (Figura 1), demonstram que os migrantes provenientes de áreas com 

hierarquia tanto inferior quanto superior, apresentam-se de forma proporcional, com ligeira maioria de 

migrantes de hierarquia superior. Quem vem de uma hierarquia superior destaca algumas motivações 

relacionadas tipicamente à fatores de expulsão presentes em grandes cidades, como a violência e o 

trânsito. A motivação de maior relevância para estes migrantes é a busca por qualidade de vida. 

Destaca-se contudo que a busca por trabalho e ter conseguido trabalho no polo, ainda que 

predominantes para quem vem de hierarquias inferiores, apresentam-se como motivos importantes 

para migrantes de hierarquias superiores, o que revela a presença de postos de trabalho atrativos para 

migrantes qualificados, competitivos com os das grandes cidades, por exemplo. No caso dos migrantes 

que vem de uma hieraquia inferior , a busca por qualidade de vida também é o motivo mais 

relevante, seguido de perto pela busca por trabalho. Ressalta-se que, não tão frequente se comparado 

aos principais motivos, mas com alguma relevância para migrantes com origem em hierarquia inferior, 

está a ausência de trabalho em sua área de origem. 
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Figura 1. Hierarquia Urbana do município de residência anterior, por Motivos da migração no Polo Sul 

 

5.2 Polo Nordeste  

Através das respostas dos migrantes qualificados residentes no Polo Nordeste (Figura 2), constata-

se a predominância de respondentes que vieram de uma hieraquia inferior (quase o dobro, em relação 

à quem veio de hierarquia superior). Este fator pode ter relação com a menor densidade da rede urbana 

na região, com poucos centros hierarquicamente superiores se comparada à rede da região Sul, 

refletindo também, menores níveis de desenvolvimento. Os migrantes de hierarquia inferior 

destacaram com maior frequência e, de forma semelhante, a busca por qualidade de vida, trabalho e 

migração por estudo. Deve-se fazer notar que o Polo Nordeste destaca-se pela presença de instituições 

públicas de ensino superior, sendo considerado um polo de educação, portanto muito atrativo para 

migrantes qualificados (ainda em fase de estudos ou os já formados que buscam emprego nas 

universidades, em suas áreas de especialização). Já os migrantes de hierarquia superior do Polo 

Nordeste, assim como os do Polo Sul, elencam fatores como violência, trânsito e transportes e, 

destacadamente, o custo de vida, como motivos relevantes. O fator estudo não possui tanta relevância 

para estes migrantes, se comparado aos que vem de hierarquias inferiores.  
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Figura 2. Hierarquia Urbana do município de residência anterior, por Motivos da migração no Polo Nordeste 

 

6. Conclusões 

As condições de atração diferenciam-se em alguns aspectos, dadas as hierarquias das áreas de 

origem. A migração motivada por “buscar trabalho” ou “ter conseguido trabalho no polo”, por 

exemplo, apresentou-se com maior relevância para migrantes de hierarquia inferior nos dois polos, 

ainda que com pouca diferenciação em relação às demais origens dos migrantes. Ademais, as 

infraestruturas urbanas demonstraram ter relevante papel na atração de migrantes com diferentes 

origens no contexto da rede urbana, na medida em que se mostraram suficientes na promoção da 

presença de postos de trabalho atrativos para migrantes qualificados, refletindo a importância dos polos 

estudados para o desenvolvimento urbano-regional. 

Apesar das diferenças de especialização produtiva de cada polo inseridos em distintos contextos 

de desenvolvimento urbano-regional, os migrantes que responderam ao inquérito mencionaram com 

maior frequência as mesmas motivações para migrar, com destaque para a busca por qualidade de vida 

e por trabalho, predominantes nos dois casos, independente da área de origem dos migrantes. 
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À semelhança de outras pandemias no passado, a COVID-19 está a ter um impacto profundo na saúde e no 

bem-estar da população, ao qual se juntam os custos sociais e económicos dos esforços para travar a pandemia, com 

o previsível agravamento das desigualdades sociais e territoriais. As medidas de contenção do vírus, a par com as 

de minimização dos seus impactos, são aplicadas num ambiente de grande incerteza e complexidade. Os impactos 

serão particularmente graves para os grupos mais vulneráveis: não apenas devido ao potencial maior risco de 

vulnerabilidade à infeção mas também pela falta de condições e recursos para lidar com as medidas de confinamento 

e outras que afetam a vida das populações. Além disso, a pandemia veio expor e, potencialmente, reforçar as 

iniquidades em saúde, as quais seguem padrões geográficos de desigualdade estrutural das condições 

socioeconómicas e ambientais em que as pessoas vivem – os chamados determinantes sociais da saúde. 

Enquanto o setor da saúde pública desempenha um papel primordial na prevenção, controlo e tratamento 

da infeção, as respostas aos impactos socioeconómicos e às desigualdades nos determinantes da saúde estão a cargo 

de diversos outros setores e áreas científicas, onde se incluem a geografia, o ordenamento do território e o 

urbanismo, por exemplo. As autarquias são atores-chave na necessária adequação das respostas aos contextos 

locais, pelas competências que detêm em várias áreas de intervenção prioritária (apoio social, medidas sanitárias, 

instrumentos financeiros) e pela responsabilidade local na gestão de emergências. Os decisores autárquicos estão, 

também, bem posicionados para preparar o território para o pós-COVID-19, pensando estrategicamente os 

problemas, corrigindo a distribuição desigual de recursos, adequando o contexto às necessidades reais das 

populações. O desenvolvimento de medidas que promovam a justiça territorial (no presente e no futuro) exige a 

integração do conhecimento geográfico para conhecer, de forma mais ampla, as causas das desigualdades existentes 

na saúde e no bem-estar e avaliar os seus impactos na saúde, a múltiplas escalas. Mais do que nunca, a saúde deve 

ser entendida como uma questão espacial. 

• O que se pretende com esta sessão é trazer à discussão temas cruciais para o futuro dos indivíduos e das 

comunidades, para as quais a geografia têm especial vocação: 

• Impacto das desigualdades territoriais e socioeconómicas nas doenças pandémicas e outras; 

• Padrões espaciais e temporais de doença e de mortalidade por doenças infeciosas, incluindo a COVID-19; 

• Comportamentos e saúde mental em tempos de crise económica e financeira; 

• O papel das políticas públicas na promoção de territórios saudáveis, incluindo a ação no período 

pandémico; 

• As transformações dos territórios no período pós-pandemia. 
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São chamados a apresentar e discutir estes temas alunos, investigadores e profissionais de várias áreas 

científicas: geógrafos, urbanistas, epidemiologistas, médicos de saúde pública, entre outros. 
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Resumo: O objetivo da pesquisa foi analisar, espaço-temporalmente, a expansão da Covid-19 na 

Macrorregião de Saúde de Três Lagoas, para o ano de 2020, relacionando com as taxas de isolamento 

social. Foram realizados levantamentos dos casos confirmados da doença e dos índices de isolamento 

social diários, por município, entre março à dezembro de 2020. Os resultados apontaram que os 

municípios de Três Lagoas, Paranaíba, Inocência, Bataguassu, Cassilândia e Aparecida do Taboado 

mostraram evolução rápida e ascendente das taxas de contaminações, com relação direta com as taxas 

de isolamento social, as quais foram inferiores a 41%, em desacordo com o recomendado pela OMS.  

Palavras-chave: Pandemia; Saúde Pública; Cartografia  

Abstract: The objective of the research was to analyze, spatiotemporally, the expansion of Covid-19 in 

the Health Macroregion of Três Lagoas, for the year 2020, relating to the rates of social isolation. Surveys 

of confirmed cases of the disease and daily social isolation indexes were carried out, by municipality, 

between March and December 2020. The results showed that the municipalities of Tres Lagoas, 

Paranaíba, Inocência, Bataguassu, Cassilândia and Aparecida do Taboado showed rapid evolution and 

rising rates of contamination, with direct relation to rates of social isolation, which were below 41%, in 

disagreement with the recommendations of the World Health Organization. 

Keywords: Pandemic; Public health; Cartography 

 

1. Introdução 

O estado de Mato Grosso Sul, localizado na região Centro-oeste do Brasil, e assim como os demais 

estados do território brasileiro está sendo, desde março de 2020, acometido pelas influências diretas e 

indiretas da pandemia da Covid-19. Silva et. al. (2020) explica que dos 79 municípios, 73,4% apresentam 

“Alta Vulnerabilidade”, e 74,7% foram classificados como “Territórios de Risco Moderado” a “Alto 

Risco” para a Covid-19, sendo que dos municípios mais importantes do Estado, três deles merecem 

atenção especial, Três Lagoas, Dourados e Campo Grande, pois, juntos representam aproximadamente 

44% da população do estado e ambos estão classificados como Alto Risco à Covid-19. 

O Estado de Mato Grosso do Sul possui uma organização territorial do sistema de saúde pública 

baseada, de acordo com Plano Diretor de Regionalização, em 11 Microrregiões de Saúde (Aquidauana, 

Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina Paranaíba, Ponta Porã 

e Três Lagoas), que por sua vez, estão organizadas em 04 Macrorregiões de Saúde, sendo elas Campo 

Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá (Mato Grosso do Sul, 2015) como mostra a figura 1. De 
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modo geral, de acordo dados oficiais do IBGE o percentual da população do estado nas macrorregiões 

se distribui com 58,34% da população do estado nas macrorregiões de Campo Grande e Corumbá, 

30,78% dos habitantes residem na macro de Dourados e por sua vez a macrorregião de saúde de Três 

Lagoas, localizada na região leste do estado de Mato Grosso do Sul, e foco desta pesquisa, é composta 

por dez municípios, cuja população é de 283.628 habitantes, o que equivale a aproximadamente 10% da 

população do estado.  

 
Figura 1. Regiões de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (Mato Grosso do Sul, 2009). 

 

Tanto Silva et. al (2020) quanto Motta e Martinelli et. al. (2020) concordam que a evolução das taxas 

de contágio pelo vírus se manifestam diferentemente em cada território, por motivos ligados às 

características geoespaciais específicas destes, os quais são de muito interesse para a Ciência Geográfica, 

como já mencionado tanto por Dias Junqueira ( 2009) quanto por Barcellos (2018;), sendo necessário se 

ater à estratégias eficazes no enfrentamento da pandemia, sendo no caso de Mato Grosso do Sul, a 

atenção especial à gestão do sistema de saúde nas macrorregiões de suma importância para evitar 

possíveis colapsos.  

Assim, o objetivo da pesquisa foi analisar, espaço-temporalmente, a expansão da Covid-19 na 

macrorregião de saúde de Três Lagoas, para o ano de 2020, além de relacionar a proliferação do vírus 

com as taxas de isolamento social em cada município pertencente à essa unidade territorial de gestão 

de saúde pública. 

 

2. Métodos 

Para tanto, foram realizados levantamentos dos casos confirmados da doença e número de óbitos, 

bem como dos índices de isolamento social diários, por município, entre o período de março à dezembro 

de 2020. Os dados de casos confirmados e número de óbitos por Covid-19 de cada município da 

macrorregião de saúde de Três Lagoas foram adquiridos junto aos Boletins Informativos 

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, enquanto os dados de 

Isolamento Social foram coletados na plataforma online Mais Saúde – MS , disponibilizado também 

pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
346 

 

Tais dados foram organizados por semana epidemiológica e posteriormente sistematizados em 

equações específicas, com base na metodologia utilizada pelo Ministério da Saúde para divulgação dos 

dados da pandemia em seu site oficial, e por meio destas, houve a aquisição da Taxa de Incidência e de 

Mortalidade por município. Tais dados foram espacializados, com uso do software livre QGIS versão 

3.10.13 La Coruña, em representações cartográficas da evolução espacial do avanço da doença na 

macrorregião.  

Tanto Amorim et. al. (2020) quanto Farias et. al. (2020) afirmam que considerando que o 

achatamento da curva de contágio pela doença demanda adoção de medidas que visam o índice de 

isolamento social (IIS), entende-se que esse consiste em um indicador relevante a respeito da efetividade 

das medidas, sendo importante a análise desse índice em nível municipal para ter mais precisão nas 

correlações com o avanço das taxas de contágio. 

Os dados de Isolamento Social tiveram a mesma organização descrita anteriormente, juntamente a 

variável de casos confirmados e taxa de incidência, foram aplicadas técnicas estatísticas de “Tendência 

Linear” analisando o processo de evolução, além da aplicação do Coeficiente de Correlação de Pearson 

(r). A correlação foi feita com cenários de isolamento social de duas semanas anteriores aos casos 

confirmados, seguindo os preceitos da OMS (Organização Mundial de Saúde) de que a doença se 

manifesta entre o 7º ao 14º dia do contato com o vírus. 

A interpretação dos resultados de Coeficiênte de Correlação (r), o qual possui valores entre -1 a 1, 

foi embasada nas recomendações de Figueiredo Filho e Silva Junior (2009) que apontam uma 

classificação baseada no valor de “r” (Quadro 3), que varia entre 0 a 1, tanto possitivo quanto negativo, 

onde quanto mais próximo a 1 maior é a relação entre as variáveis, sendo que o gráfico demonstrará se 

a correlação é positiva, ou seja, quanto uma variável aumenta a outra também segue essa dinâmica, ou 

correlação negativa, quando uma das variáveis diminui em relação ao aumento da outra. 

 
Tabela 1. Classificação do Grau de Correlação entre variáveis. 

Valor de “R” Classificação 

0 a 0,19 Muito Fraca 

0,2 a 0,39 Fracas 

0,4 a 0,59 Moderada 

0,6 a 0,79 Forte 

0,8 a 1 Muito Forte 
Adaptado de Figueiredo Filho e Silva Junior (2009). 

 

3. Resultados e discussão 

Os resultados apontaram que os municípios da macrorregião de saúde com maior insucesso no 

combate a pandemia no ano de 2020, em relação ao número total de casos confirmados foram Três 

Lagoas, Bataguassu, Paranaíba, Cassilândia, Água Clara e Aparecida do Taboado. Destaca-se ainda que 

esse insucesso fica evidenciado com as taxas de incidências verificadas nesse estudos, uma vez que 

ambos municípios, com excessão de Água Clara, mostraram um avanço significativo das taxas de 

incidência de contaminações em 2020, com evolução rápida e ascendente. Por outro lado, os municípios 

de Selvíria, Santa Rita do Pardo e Brasilândia, apresentaram evoluação das taxas incidência que 

evidenciam maior controle no avanço das contaminações da população pelo vírus em comparação aos 

outros municípios pertencentes à macrorregião de saúde de Três Lagaos. (Figura 2) 
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Figura 2. Evolução da Pandemia na Macro região de Saúde de Três Lagoas: A) Casos confirmados e Taxa de Incidência, B) 

Óbitos e Taxa de Mortalidade por Covid-19. 

Silva (2020) explica que o fenômeno de perigosidade à Covid-19 no Mato Grosso do Sul é 
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potencializado por fatores geográficos ligados à distância dos territórios em relação às rodovias de 

principais fluxos de cargas e pessoas, além da posição destes em relação à fronteira com o estado de São 

Paulo, a leste do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual é um dos epicentros brasileiros desta pandemia 

e, favorecido pelas dinâmicas de suas vias rodoviárias, é uma significativa fonte de contaminação do 

território sul-mato-grossense, sendo importantes considerar esses fatores principalmente para 

compreender a situação dos municípios de insucesso na pandemia na presente pesquisa. 

Essa configuração repercutiu em perdas de vidas, o que significou em 2020 um total de 163 mortes 

na macroregião de saúde de Três Lagoas, sendo que 91,4% dos óbitos foram registrados nos municípios 

apresentados acima relacionados à problemas no enfrentamento, e ainda 39,1% das mortes ocorreu no 

município de Três Lagoas, sendo esse polo regional da macrorregião e portanto, mais diretamente 

impactado com a pressão no sistema do sistema de saúde da região em detrimento da evolução das 

taxas de incidências já mencionadas nesse pesquisa.A pesquisa verificou ainda a existência de 

correlação entre as taxas de isolamento social e o aumento do número de casos confirmados de Covid-

19 por semana epidemiológica na macrorregião de saúde de Três Laogas. Tais taxas de isolamento social 

apresentaram tendência evolutiva decrescente, com médias inferiores a 41%, sendo esse valor muito 

distante do recomendado pela OMS.  

Dias Junior (2020) evidenciou que o problema dos baixos índices de isolamento social foi realidade 

de grande parcela do território brasileiro e que mesmo que em muitos casos, a maioria da população 

apoiou em seu discursso essas medidas, a dificultadade em colocar em prática esteve ligado em fatores 

econômicos e políticos, dentre outros. Contudo Schuchmann (2020) ressalta que não é possível apenas 

proteger a economia sem medidas de isolamento, pois inevitavelmente o avanço desenfreado da doença 

afetará a economia, acrescido de milhares de mortes, sendo muitas delas evitáveis. 

No caso da macrorregião de saúde de Três Lagoas, o destaque é o município de Santa Rita do 

Pardo, que obteve taxas de contaminação com uma evolução ascendente, porém não abrupta e pouco 

significativa, este apresentou taxas de isolamento social superiores aos demais municípios, chegando a 

média de 50% em semanas epidemiológicas específicas, evidenciando assim a importância do 

isolamento social no combate a proliferação do vírus e a contaminação da população 

O Coeficiente de Correlação entre as taxas de isolamento social e a evolução ascendente da Covid-

19 nos municípios (Figura 3) foram classificado como “Fraca”, em Paranaíba, Água Clara, Selvíria, 

Brasilândia, Santa Rida do Pardo e Bataguassu, “Moderada” em Aparecida do Taboado, e “Forte” entre 

Cassilândia, Inocência e Três Lagoas.  

 
Figura 3. Relação entre Isolamento Social e Casos Confirmado de Covid-19. 
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4. Conclusões 

A presente pesquisa evidenciou que na macrorregião de saúde de Três Lagoas, os munícipios de 

Bataguassu, Paranaíba, Cassilândia, Aparecida do Taboado e o polo regional Três Lagoas apresentaram 

evolução significativamente ascendente das taxas de incidência da Covid-19, revelando insucesso dos 

referidos municípios no enfrentamento da pandemia. O resultado mais grave diretamente relacionada 

a essa configuração se materializa no fato de que 91,4% dos óbidos por Covid-19 foram registrado nesses 

territórios, sendo que o município de Três Lagoas, sede da macrorregião, obteve 39,1% dos óbitos 

revelando a pressão que sistema de saúde da macrorregião sofreu, frente às taxas de incidência com 

aumento significativo nesses municípios. 

Evidenciou-se ainda que a existência de correlação entre o número de casos confirmado de Covid-

19 de uma semana epidemiológica, com as taxas de isolamento social de duas semanas epidemiológicas 

antecedem as contaminações, sendo que nos municípios de Cassilândia, Inocência e Três Lagoas essas 

correlações foram classificadas como Fortes.  
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Resumo: Este estudo contribui para o conhecimento doença de Alzheimer (DA) e doença de Parkinson 

(DP), avaliando a associação entre a exposição às PM e as admissões hospitalares em Urgências. Para 

tal, foram utilizados modelos de Regressão Multivariada de Poisson, sendo controlados por dia da 

semana, sazonalidade e fatores ambientais. Os resultados mostram que um aumento na exposição às 

PM2.5 resultou no aumento do Risco Relativo (RR) para as admissões devido a DA e DP. Os RR foram, 

em geral, mais elevados para os casos de DA. Concluindo-se que existe uma relação entre a exposição 

de curta-duração a PM2.5 e as admissões hospitalares em Urgência por AD e PD. 

Palavras-chave: PM2.5; Exposição a curto-prazo; Alzheimer; Parkinson; Admissões hospitalares 

Abstract: This study contributes to the knowledge of Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease 

(PD), evaluating the association between exposure to PM2.5 and emergency hospital admissions. For this 

purpose, Poisson Multivariate Regression models were used, being controlled for day of the week, 

seasonality, and environmental factors. The results showed that an increase in exposure to PM2.5 

resulted in an increase in Relative Risk (RR) for admissions due to AD and PD. The RRs were, in general, 

higher for AD cases. In conclusion, there is a relationship between short-term exposure to PM2.5 and 

emergency hospital admissions for AD and PD. 

Keywords: PM2.5; Short-term exposure; Alzheimer: Parkinson: Hospital admissions 

 

1. Introdução 

Nas últimas duas décadas, os poluentes atmosféricos foram defendidos como um potenciador dos 

riscos para a saúde mental, incluindo demência e, particularmente, a doença de Alzheimer (DA) e a 

doença de Parkinson (DP) (Block & Calderón-Garcidueñas, 2009; Calderón-Garcidueñas et al., 2004; Hu 

et al., 2019; Kasdagli et al., 2019; Livingston et al., 2020; Mir et al., 2020; Peters et al., 2019). 

Muitos estudos sobre distúrbios neurológicos tendem a concentrar-se nas PM2.5, devendo-se ao 

facto destas danificarem as vias aéreas ao entrar no organismo e à sua capacidade de cruzar a barreira 

hematoencefálica e entrar no sistema nervoso central (Power et al., 2016), podendo levar a graves danos 

no cérebro humano (Calderón-Garcidueñas et al., 2004, 2019; Hahad et al., 2020; Power et al., 2016). 

Assim, e sobretudo num quadro territorial europeu, onde predomina uma população mais envelhecida 

e onde as populações urbanas sofrem com altos níveis de PM2.5, sobressai a necessidade de estudar esta 

relação (Sicard et al., 2021). 
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Em Portugal, existem poucos estudos epidemiológicos recentes sobre a DA e a DP, estimando-se 

que existam entre 80.144 e 112.201 casos de DA em Portugal (Santana et al., 2015) e projetando-se, em 

2017, cerca de 180 casos de DP por cada 100 mil habitantes (Ferreira et al., 2017). A importante influência 

de múltiplos poluentes atmosféricos nas admissões e/ou mortalidade devido a uma larga extensão de 

doenças foi recentemente estudada para o território português (Brito et al., 2021; Franco et al., 2020; 

Martins et al., 2021; Rodrigues et al., 2021). Embora alguns estudos de séries temporais abordando a 

relação entre poluentes atmosféricos e doenças neurológicas (admissões hospitalares ou mortalidade), 

tenham sido feitos noutros países, em Portugal existe um vazio. Esta lacuna foi identificada e, assim, o 

presente trabalho é o primeiro estudo de séries temporais ecológicas a abordar estas questões em 

Portugal. 

O objetivo deste estudo passa por examinar a exposição de curta duração a PM2.5 e a sua associação 

com admissões hospitalares em Urgência por DA e DP em contexto urbano, tomando como caso de 

estudo a cidade de Lisboa. Para desenvolver este estudo, seguimos uma metodologia baseada em 

modelos de Regressão Multivariada de Poisson, uma metodologia comum muito utilizada e testada em 

estudos de associação entre exposição a poluentes atmosféricos e saúde populacional. Sendo os efeitos 

da exposição mostrados em Risco Relativo (RR). 

 

2. Métodos 

O estudo foi realizado na cidade de Lisboa, capital e maior cidade de Portugal, com 506.892 

habitantes, dos quais 143.122 (26,6%) têm mais de 65 anos (Instituto Nacional de Estatística, 2021). A 

cidade está inserida na NUTS 2 Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde o maior contribuinte para a 

poluição atmosférica é o tráfego (mais de 60% na LMA e uma quota consideravelmente superior em 

Lisboa) (CCDR LVT & FCT/UNL, 2017). 

Em relação aos poluentes atmosféricos, o estudo está centrado na concentração de PM2.5 para o 

período 2012-2015. Estes dados foram obtidos através da Base de Dados Online de Qualidade do Ar da 

Agência Ambiental Portuguesa (QualAr). Estes dados referem-se a seis estações de medição da poluição 

atmosférica em ambiente urbano localizadas na cidade de Lisboa (Figura 1). Sendo que os valores de 

PM2.5 utilizados nos modelos foram obtidos através da construção de uma média diária para cada 

poluente. 

 

 
Figura 1. Cidade de Lisboa e estações de medição utilizadas. 

 

Paralelamente aos dados de poluição, variáveis como temperatura, humidade relativa e velocidade 

do vento foram obtidos por meio do Iowa Environmental Mesonet (IEM) para a estação “Lisboa-

Portela”, sendo os valores utilizados resultantes da construção de uma média diária da para cada uma 
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das variáveis. 

A informação dos dados de saúde foi obtida junto da Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS) do Ministério da Saúde de Portugal. Seguindo a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças, 10ª Revisão (ICD-10), foram considerados os registos individuais de admissão hospitalar em 

Urgências para DA (ICD-10: G30.9) e DP (ICD-10: G20 e G21) para a população residente em Lisboa. 

Em termos de análise estatística, foi desenvolvida uma análise baseada numa série temporal 

ecológica com modelos de Regressão Multivariada de Poisson, o método mais adequado tendo em conta 

a realidade dos dados. 

Foram estudados vários momentos de exposição, ou seja, tendo-se optado pelo lag 0 (mesmo dia 

de exposição e admissão) e pelas médias da concentração de PM2.5 dos dois dias anteriores (MM 2) e 

dos 3 dias anteriores (MM 3).  

Nos modelos foram consideradas as tendências e sazonalidades dos dados. Tendo para tal sido 

incluídas variáveis dummy (sazonalidade, dia da semana) e splines (temperatura, humidade e vento). 

Isto levou a que a autocorrelação diminuísse e que padrões não lineares fossem acomodados. 

Para avaliar o risco, calculámos o risco relativo (RR) para o aumento de um intervalo interquartil 

(IQR) com intervalos de confiança de 95%, seguindo-se a regra habitual de um RR maior que 1.00 

significa que a variável independente é um fator de risco e leva ao aumento nas admissões hospitalares 

em Urgência. 

A análise foi desenvolvida com os seguintes pacotes de software estatístico: R (4.0.4) Statistical 

Computing Environment. 

 

3. Resultados e discussão 

Foram registadas 2117 admissões hospitalares em Urgência por DA e 3508 por DP no período 

estudado. Quanto às emissões de poluentes, é pertinente salientar que não houve qualquer 

ultrapassagem do limite de PM2.5 para o período em análise (Diretiva 2008/50/EC). A Tabela 1 mostra as 

estatísticas descritivas para as internações hospitalares de emergência por DA e PD, temperatura média 

diária e umidade relativa do ar e as variáveis de controle ambiental no período de 2012-2015. 

 
Tabela 1. Estatística descritiva para as variáveis independentes e dependentes. 

 Total 
Média 

diária 

Mínimo 

diário 

Máximo 

diário 

DA 2117 1.45 0 9 

DP 3508 2.40 0 9 

Média diária de PM2.5 (μg m−3) - 12.01 1.41 49.16 

Média diária da temperatura (ºC) - 16.43 3.88 30.79 

Média diária da velocidade do vento (m/s) - 4.13 1.07 11.08 

Média diária da humidade relativa (%) - 72.85 21.77 100.00 

 

Assiste-se a uma tendência geral de aumento do risco com o crescer das concentrações de PM2.5, 

isto acontece mesmo com a não ultrapassagem dos limites de emissões estabelecidos. Como mostra a 

Tabela 2, existe uma relação com significância estatística em ambas as doenças e em todos os momentos 

analisados (lag 0, lag 1 e lag 3). 

Analisando o RR calculado, podemos entender que os modelos de DA mostram possíveis impactos 

mais fortes no risco de admissões hospitalares em Urgência do que os modelos de DP. O RR médio para 

modelos de DA é 1,11, enquanto para modelos de PD é 1,06. 

 
Tabela 2. - Risco relativo para o crescimento de IQR em PM2.5 em cada doença e modelo com (p<0,05). 

 Lag 0 MM 2 MM 3 

DA 1.13 1.12 1.07 

DP 1.06 1.06 1.06 
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Dos únicos estudos comparáveis ao presente, e que abordam a relação entre exposição de curto-

prazo a material particulado e admissões hospitalares por DA ou DP, encontram-se Culqui et al. (2017) 

e Lee et al. (2017). 

O primeiro é um estudo para Madrid, onde apenas uma relação estatisticamente significativa com 

PM2.5 para DA foi encontrada, a um lag de 2 dias, com um RR de 1,38 (IC95% 1,15-1,65) (Culqui et al., 

2017). Para o segundo, elaborado em Seul, foi verificado que, a um lag de 3 dias, um aumento de 

10μg/m3 em PM2.5 se associa a um Odds Ratio de 1,29 (IC95% 1,06-1,57) para admissões hospitalares em 

Urgência por DP (Lee et al., 2017). Apesar de não se referirem exactamente aos mesmos momentos, estes 

estudos sugerem que os  impactos das concentrações de PM2.5 nestes locais e para as populações a que 

se referem, são algo superiores aos aferidos no presente trabalho, 

Ademais, tal como este estudo, também os trabalhos referidos mostram a pertinência do tema e a 

necessidade do seu aprofundamento com mais estudos e mais realidades territoriais. 

 

4. Conclusões 

Com este estudo verificámos a existência de uma relação entre a exposição a curto-prazo a PM2.5 e 

o risco de admissão hospitalar em Urgência por DA e DP, sendo o risco maior DA. Estas associações 

foram encontradas num contexto de zero excedências nas emissões diárias de PM2.5, chamando a 

atenção para a necessidade de repensar a relação das cidades com a poluição atmosférica. 
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Resumo: No Brasil a segurança alimentar foi afetada durante a pandemia. Este estudo buscou 

identificar como as hortas comunitárias urbanas auxiliam na segurança alimentar diante deste cenário. 

Estudo qualitativo exploratório de 2019 a 2021 no estado de São Paulo, Brasil, para identificação das 

iniciativas que promovem hortas comunitárias e seus resultados na pandemia por meio de revisão 

documental. Iniciativas existentes contribuíram com a segurança alimentar durante a pandemia de 

COVID-19. As hortas podem amenizar a fome e ampliar as perspectivas coletivas e devem ser um dos 

instrumentos do planejamento urbano com foco na cidade saudável.  

Palavras-chave: pandemia; COVID-19; hortas comunitárias; cidade saudável. 

Abstract: In Brazil, food security was affected during the pandemic. This study sought to identify how 

urban community gardens assist in food security in this context.  Qualitative exploratory study from 

2019 to 2021 in the state of São Paulo, Brazil, to identify initiatives promoting community gardens and 

their respective outcomes during pandemic through document review. Existing initiatives contributed 

to food security during the COVID-19 pandemic. Gardens can alleviate hunger and broaden collective 

perspectives and should be one of the instruments of urban planning focused on a healthy city.   

Keywords: pandemic; COVID-19; community gardens; healthy city. 

 

1. Introdução 

A pandemia de COVID-19, doença infecciosa ocasionada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, 

evidenciou as iniquidades sociais e urbanas presentes nas cidades do mundo, impactando de forma 

heterogênea os países em desenvolvimento, que possuem vulnerabilidades socioeconômicas 

estruturais, afetando desproporcionalmente as comunidades vulneráveis (Santos 2020). No Brasil a 

segurança alimentar de grupos da população foi afetada durante a pandemia, devido às políticas 

públicas de restrições implementadas como medidas de controle de contágio, tal como fechamento de 

escolas, que eram responsáveis por uma parte da alimentação de crianças e adolescentes, restrições de 

funcionamento de feiras livres, mercados e restaurantes, afetando a produção da agricultura familiar e 

a oferta de alimentos frescos (Ribeiro-Silva et al., 2020).  

A agricultura urbana e a produção local de alimentos por meio de iniciativas que envolvam a 

população local podem fazer parte do repertório de ações para tratar e garantir o direito a uma 

alimentação de qualidade e compor as ações locais para o enfrentamento de crises como a pandemia.  

O objetivo deste trabalho foi identificar como as hortas comunitárias urbanas auxiliam na 

segurança alimentar , autonomia e complementação de renda da comunidade diante do cenário 

pandêmico e econômico atual no Brasil.  
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2. Métodos 

Estudo qualitativo exploratório de 2019 a 2021 no estado de São Paulo, Brasil, para identificação 

das iniciativas nas cidades que promovem hortas comunitárias na perspectiva de utilização do espaço 

urbano para trabalhar no combate à fome, no contexto da pandemia de COVID-19 e planejamento 

urbano para a cidade saudável.  

Os dados foram obtidos por meio de revisão documental, incluindo relatórios de monitoramentos 

do Laboratório de Investigações Urbanas da Universidade Estadual de Campinas, registros acadêmicos 

e notícias de jornais. Foram avaliadas as características e contexto das iniciativas implementadas, seus 

resultados, responsáveis  e participantes, bem como se inserem no contexto urbano.  

 

3. Resultados e discussão 

As hortas têm sido uma tecnologia leve que em situações de emergências podem promover a 

participação social, intersetorialidade e a governança local para resoluções coletivas dos enfrentamentos 

assim, uma estratégia que permite o acesso à alimentação segura e a qualidade do alimento, deve ser 

direito fundamental, inerente e indispensável e a promoção da saúde e bem-estar conforme a Lei Federal 

nº 11.346/2006 (Brasil, 2006).  O planejamento urbano foi considerado neste estudo como um conjunto 

de ferramentas para orientar e propiciar função social à cidade, as hortas podem fazer parte das 

estratégias de combate à fome em momentos complexos, como integrar a proposta de políticas públicas 

saudáveis . 

O planejamento urbano para a cidade saudável tem como pilares fundantes a saúde eo bem-estar, 

aspirando um  ambiente urbano que propicie o desenvolvimento das potencialidades locais , de maneira 

a promover uma sociedade equitativa, resiliente, solidária, humana e participativa nos processos de 

governança (UN-Habitat & WHO 2020). 

A Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (RMPS) que propõem desenvolver políticas 

públicas saudáveis nas cidades brasileiras e tem como um dos projetos  a implantação e implementação 

das hortas comunitárias utilizando de vazios urbanos para projetos que conferem função social ao 

terreno com foco no desenvolvimento da cidade saudável (Sperandio & Bloes, 2020b; Sperandio et al., 

2020c). 

Em Conchal, cidade do interior do estado de São Paulo, desde 2011, seguindo como modelo o 

projeto de Hortas Comunitárias da Secretaria de Serviços Públicos de Maringá, a Prefeitura 

disponibiliza o terreno e organiza as pessoas que irão trabalhar no local, contando com o apoio técnico 

da Unicamp (Sperandio et al., 2020c). Desta forma favorece e fortalece a triangulação entre o Poder 

Público, Comunidade e Universidade. A participação da comunidade local foi fundamental para a 

realização de limpeza do terreno (Figura 1), preparo do solo (Figura 1), plantio e manutenção da horta 

(Figura 1) (Sperandio et al., 2015). Os canteiros para plantio são distribuídos para algumas famílias, que 

cuidam desde o preparo da terra, plantio, manutenção e colheita para venda, consumo próprio ou 

escambo entre vizinhos na comunidade local. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. (a) Horta de Conchal, Estado de São Paulo, Brasil, 2011; (b) Horta comunitária de Conchal, 2021.  
Fonte. (a) RMPS, 2011.;  (b) LABINUR, 2021. 
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A cidade de Santa Bárbara d’Oeste trabalha as hortas comunitárias dentro do contexto escolar, 

onde as crianças possuem disciplinas para o conhecimento teórico das plantas e ervas medicinais e como 

utilizá-las, no plantio e cuidado da horta na escola (Figura 2) e com as atividades da cozinha saudável 

para aprender a da plantação ao consumo de produtos da hortas medicinais   Com esse projeto, a saúde 

alimentar das crianças, familiares e comunidade local apresentou melhora significativa e o resgate da 

cultura dos antepassados com as questões alimentares. Diante o cenário pandêmico, os familiares dos 

alunos e comunidade local vão até a horta para retirar plantas e ervas medicinais, ou retirar mudas para 

plantio em casa. Inclusive a universidade tem orientado no projeto de ampliação do terreno adicional 

da escola que desenvolve o projeto da horta comunitária com as crianças com foco no ambiente saudável 

(Figura 2). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. (a) Canteiro de plantas medicinais na escola em Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, Brasil, 2020; (b) Visita técnica 
ao terreno adicional da escola em Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo, Brasil, 2020. Fonte. Laboratório de Investigações 

Urbanas (LABINUR), 2020. 

 

No Brasil existem diferentes iniciativas e abordagens de hortas, uma delas está na região 

metropolitana de São Paulo, e no sul do país são desenvolvidos vários projetos pela organização 

“CIDADES SEM FOME”, tais como: 25 hortas comunitárias que garantem a subsistência de 650 pessoas 

e capacitação profissional oferecida pela ONG; 38 hortas escolares, onde os alunos têm a oportunidade 

de aprender e participar das atividades e apresentam melhora na alimentação das crianças que 

participam do projeto;  07 estufas agrícolas, feitas com materiais alternativos garantindo colheita 

durante todo o ano; e pequenos agricultores familiares, onde os agricultores recebem treinamento e 

capacitação (Cidades Sem Fome, 2021). 

O projeto Agroperifa, pensado e viabilizado como uma iniciativa de cultura por meio de horta 

comunitária, estabelece, um ponto para falar sobre alimentação, lazer, sociabilidade, cultura, ecologia e 

sustentabilidade (Estadão, 2021). A Horta Magrão de pedagogia conta com plantas e ervas medicinais, 

plantas nativas, legumes e plantas alimentícias não convencionais - pancs (Estadão, 2021).  Outro 

projeto, o Prato Verde Sustentável,  fundado em 2013 pelo professor Wagner Ramalho, é responsável 

por levar oito toneladas de alimentos produzidos no jardim Filhos da Terra (Estadão, 2021).  

Na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, Brasil, o Programa Hortas Urbanas tem como objetivo 

a segurança alimentar da comunidade, geração de renda e desenvolvimento local, qualidade ambiental 

e paisagística, utilização dos  vazios urbanos - garantindo a função social da cidade, educação ambiental 

e nutricional e a aplicabilidade dos ODS definidos na Agenda 2030. Apenas residentes da cidade podem 

participar do projeto e devem passar por um curso de capacitação  oferecido pela EGP, que teve 26 

inscritos na edição lançada em julho de 2021 (Prefeitura de Jundiaí, 2021a), entre outros requisitos 

definidos no Decreto nº 30.050/2021 (Prefeitura de Jundiaí, 2021b). 

A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), desde 2006, tem  desenvolvido projetos de 

extensão, colaborando com a implantação e implementação dos projetos de hortas comunitárias. Estes 

projetos têm contado com elementos fundamentais como a participação de diferentes setores, 

envolvimento da gestão pública, comunidade e universidade. A implementação das hortas, tem 

viabilizado a participação social,  autonomias coletivas, geração de renda, empoderamento, 

amorosidade ao local e entre as pessoas  felicidade (Sperandio & Bloes, 2020b). O LABINUR e o 

movimento em rede trabalham em diferentes projetos alinhados com o ODS, nesses exemplos relatados 
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aqui é identificado uma resposta ainda que em micro dos ODS 2 - acabar com a fome, alcançar a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, 3 - assegurar uma 

vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades e 11 - tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (Onu, 2015). 

 

4. Conclusões 

As iniciativas de hortas comunitárias urbanas durante a pandemia intensificaram sua atuação 

como uma das fontes importantes de alimentos frescos e saudáveis, além de ocupar espaços vazios na 

cidade com iniciativas capazes de promover a saúde e a coesão comunitária. A necessidade de projetos 

de intervenções que aproveite vazios urbanos aproxime necessidades coletivas permita às 

solidariedades; uso de tecnologias sociais leves e de baixo custo; circule conhecimentos; redução da 

fome; gere renda; fortaleça capacidades locais e amplie as autonomias coletivas locais. (Sperandio et al. 

2015).  

O planejamento urbano com foco nos princípios e valores da cidade saudável precisam favorecer 

projetos que façam articulação com a governança coletiva, coalizões que visem a promoção da saúde e 

bem-estar (Sperandio, 2020a). As hortas devem ser um dos instrumentos do planejamento urbano com 

foco na cidade saudável, principalmente diante do cenário econômico e social atual, a população mais 

vulnerável tem buscado e organizando sua horta comunitária, buscando formas de subsistência 

alimentar e complemento financeiro.   As hortas comunitárias são instrumentos nas cidades para além 

de propiciar a redução da fome, ele agrega, facilita o diálogo para novas micro políticas e evidenciam 

as premissas da promoção da saúde. 
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Resumo: 1) Contexto: O planejamento urbano para uma cidade saudável deve contemplar os 

movimentos em redes técnicas sociais como uma das ferramentas fundamentais para o 

desenvolvimento urbano saudável sustentável; 2) Métodos: Pesquisa exploratória de caráter  

transdisciplinar com  revisão documental de marcos políticos de âmbito nacional e internacional; 3) 

Resultados: O desenvolvimento de tecnologias que indiquem caminhos para ações vivas na cidade 

devem integrar políticas de planejamento urbano na perspectiva do saudável; e 4) Conclusões: A 

formação e reorganização de redes sociais e técnicas entre cidades é fundamental para o novo do 

ordenamento urbano com a concepção do saudável. 

Palavras-chave:  redes sociais; planejamento urbano; cidade saudável. 

Abstract:  1) Context: Urban planning for a healthy city must contemplate movements in social technical 

networks as one of the fundamental tools for sustainable healthy urban development; 2) Methods: 

Exploratory cross-disciplinary research with document review of national and international political 

milestones; 3) Results: The development of technologies that indicate paths for live actions in the city 

must integrate urban planning policies from the perspective of the healthy; and 4) Conclusions: The 

formation and reorganization of social and technical networks between cities is fundamental for the 

new urban planning with the concept of the healthy. 

Keywords:  social networks; urban planning; healthy city. 

 

1. Introdução 

A cidade saudável requer um processo de articulação, participação, envolvimento, querência de 

diferentes setores. Em tempos atuais, é necessário enfrentar os desafios para alcançar convergências nas 

distopias e buscar (re) inventar utopias coletivas na direção do bem comum. Estas utopias, considerando 

o lócus da cidade, devem ser resgatadas, reavivadas e renovadas por meio da participação social 

coletiva, ação intersetorial, prática da boa governança e ao acesso equitativo aos territórios urbanos.  

A cidade saudável é o lugar onde as pessoas desenvolvem o processo de identificação com os 

espaços (Brandão, 2010), e oportuniza a construção de um novo habitat natural de humanidade 

envolvendo o desenvolvimento das instituições e regras de governança que beneficiam saúde e o bem-

estar de todos  (De Leeuw, 2016). Ou seja, a cidade saudável contempla a inter-relação do indivíduo na 

colaboração dos processos decisórios abrindo espaço ao conceito de "cidade desejável” (Sperandio, 

2020).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) o planejamento urbano e territorial é uma 

ferramenta facilitadora da promoção da saúde e do bem-estar nas cidades. Pensar em cidades é 

organizar o planejamento urbano de forma a promover, proteger a saúde e prevenir a doença. As 

decisões adotadas pelo planejamento urbano podem minimizar ou agravar a saúde da população, uma 
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vez que este torna-se elemento fundamental na promoção da equidade na saúde, qualidade do ambiente 

construído e natural, e bem-estar (Un-Habitat; Who, 2020). 

Os elementos de uma cidade saudável perpassam pelo local e global conectando a um planeta 

saudável, entretanto é necessário entender a inter- relação entre saúde e planejamento urbano para a 

perspectiva do saudável. Existem elementos fundamentais para a concepção e processo de 

desenvolvimento de cidade saudável a saber: equidade, participação social, autonomia, 

empoderamento, intersetorialidade, intersetorialidade, sustentabilidade, integridade e 

sustentabilidade. (Brasil, 2017; Sperandio, 2021), e que são contemplados nos documentos que norteiam 

o planejamento urbano local e ações voltadas para o bem viver.  

O planejamento urbano e a governança são considerados determinantes para a promoção da 

equidade na saúde, uma vez considerada a inter relação saúde e território. Por exemplo, a falta de 

infraestrutura no fornecimento de água limpa pode acarretar doenças infecciosas e iniquidades de 

acesso.   

Uma das estratégias fundamentais para alcançar o desenvolvimento de uma cidade saudável é a 

formação de redes técnicas sociais que permitam o desenvolvimento humano, cultural, político e 

territorial. A abordagem da estratégia deve ser centrada no indivíduo para o coletivo tendo como missão 

principal a saúde humana. 

O movimento em rede permite acesso e reciclagem de novos aprendizados, bem como respeito às 

diferenças e inclusão das diversidades, tornando-se, desta assim, uma tecnologia social leve que 

evidencia movimentos interativos no atendimento de desejos coletivos, além do alcance de metas 

globais de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. 

O objetivo deste estudo foi colaborar com o desenvolvimento de estratégias de planejamento na 

perspectiva de uma cidade saudável. 

 

2. Métodos 

O estudo consiste em uma pesquisa exploratória de caráter transdisciplinar que teve como 

elemento norteador o levantamento bibliográfico e documental com a identificação de ações, projetos e 

estratégias desenvolvidas em redes de cidades saudáveis, que integram os princípios e valores da 

promoção da saúde nas práticas de planejamento urbano. Neste sentido, foram considerados 

documentos norteadores, marcos políticos em âmbito nacional e internacional, com as dimensões 

política-técnicas da saúde. 

Os documentos que subsidiaram as reflexões nesse estudo foram:  a Carta de Ottawa (Who, 1986), 

Lei nº 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990), Lei nº 10.257/90 - Estatuto da Cidade (Brasil, 2001), 

Política Nacional de Promoção da Saúde (Brasil, 2014), UN-HABITAT; WHO (2020) que são normas e 

orientações para o enfrentamento de problemas urbanos por meio das ações intersetorias que 

contemplem o bem viver.  

Este estudo apresenta reflexões que vem sendo motivadas pelo Laboratório de Investigações 

Urbanas - LABINUR, do Grupo de Pesquisa em Metodologias do Planejamento Urbano e Cidades 

Saudáveis vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Cidade da 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas 

(FECFAU/UNICAMP). A Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis (RMPS), tem sido um 

laboratório vivo de experiências exitosas e tecnologias leves para o planejamento urbano saudável.   

 

3. Resultados e discussão 

O desenvolvimento de tecnologias, que indiquem caminhos para as ações vivas na cidade, devem 

integrar políticas de planejamento urbano, política de promoção da Saúde e gestão coletiva de interesses 

comuns, para que se possa alcançar a proposta de Cidade Saudável. Neste sentido, o delineamento 

transversal da ação demanda de práticas multidisciplinares, que envolve diferentes atores sociais na 

participação, execução e avaliação de projetos, (Sperandio, 2021; De Leeuw 2021). 

A interlocução entre diferentes temas urbanos, através de ações intersetoriais e participação efetiva 
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da comunidade deve pautar os princípios da governança, a fim de estabelecer estratégias e 

operacionalizar a política pública de forma integrada (Mathias, 2010). Assim, o aprimoramento de 

políticas públicas e modelos de gestão descentralizadas que corroboram com a elaboração de estratégias 

em promoção de saúde e planejamento urbano saudável devem permear diferentes fenômenos 

conforme apontados na Mandala Conceitual Sperandio (Sperandio, 2020). O instrumento dialoga de 

forma multidimensional com a conexão e integração princípios e valores a serem considerados no 

processo de desenvolvimento do planejamento urbano, como: políticas públicas ambientais, 

econômicas e culturais; respeito e solidariedade; resiliência humana; amorosidade; ações intersetoriais; 

identificação de liderança local; coalizões locais; participação social; respeito às diversidades; vontade 

política; afetividade; entendimento e revitalização da autonomia coletiva. 

A abordagem deste estudo contempla a experiência brasileira na construção de políticas públicas 

saudáveis construídas em redes técnicos sociais, capazes de representar as necessidades coletivas da 

comunidade. O movimento em rede facilita o entendimento e formas de enfrentamento à multiplicidade 

de aspectos que influenciam na ocorrência de riscos e agravos de saúde na população, além de 

corroborar com o desenvolvimento de políticas públicas que podem facilitar o enfrentamento dos 

problemas que a sociedade contemporânea está subjugada.  

O desenvolvimento de metodologias que trabalham ações em escala micro que reverberam em 

macro escala, permite conhecer a comunidade local e identificar seus problemas e especificidades, e isto 

deverá ser parte dos novos procedimentos para o desenvolvimento urbano, ambiental, econômico, 

sustentável e saudável.  

O Brasil possui diversidade de projetos e ações, que oportunizam práticas educacionais, 

viabilidade ecológica, mudanças culturais e prosperidade coletiva, capaz de promover o advocacy, que 

representa um dos é um dos elementos fundamentais para que os países possam atingir as metas da 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em sua totalidade.  

As iniciativas desenvolvidas em redes e monitoradas pelo LABINUR, GMPUCS e RMPS 

evidenciam a implantação de novas tecnologias sociais para o desenvolvimento urbano e suas múltiplas 

interfaces sociais, econômicas, políticas, ambientais, territoriais e educacionais.  

No atual contexto pandêmico e crise da saúde pública é urgente a (re) organização coletiva do 

território, com o envolvimento da universidade, a gestão local e as representações das comunidades no 

desenvolvimento de práticas que oportunizem a resiliência urbana e a adoção de novos hábitos sócio-

territoriais.  

Os desejos, necessidades e potencialidades das comunidades devem ser pautas efetivas com 

espraiamento e capilaridade. A saúde deve ser colocada no centro de todas as políticas locais, nacionais 

e globais (Un-Habitat; Who, 2020).  É necessário para tal,  uma atuação diferencial e transversal das 

universidades com novos processos com redes técnicas de formação de projetos com intervenções 

ativas, da mesma forma as comunidades locais reconhecidas em redes sociais, com espaços múltiplos 

de fala e ação; os gestores públicos capacitados pela formação de redes que permitam a elaboração de 

políticas públicas locais e globais devem fazer parte de métodos de planejamento urbano para resgatar 

as cidades boas de se viver, caminhar, estudar, trabalhar e amar onde a meta deve ser a promoção da 

saúde e bem-estar dos cidadãos mundialmente, conforme figura 1: 
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Figura 1. Processo de construção de cidade saudável, com base nos princípios e valores da Mandala Conceitual Sperandio, 
2021. 

Fonte:  LABINUR/FECFAU/Unicamp 

 

O envolvimento das comunidades, interação dos setores e a elaboração de políticas 

públicas mais simples, permitem que as pessoas que vivem nas cidades consigam entender, 

reagir e se conectarem em redes, a cidade planejada para as relações harmônicas, inclusivas e 

equitativas. As relações políticas e econômicas que levam às iniquidades de saúde e 

ambientais.    
 

4. Conclusões 

 A formação e reorganização de redes sociais e técnicas entre cidades é fundamental para o novo 

do ordenamento urbano com a concepção do saudável (Sperandio et al 2021). 

No estudo apresentado é identificado a importância de tecer conhecimentos, desejos e avanços em 

movimento em redes entre cidades cidades para o intercâmbio de tecnologias leves, saberes locais, 

desenvolvimento de amorosidade intra e inter pessoal e local e facilitação de felicidade.  

A saúde deve ser o centro para o desenvolvimento de políticas públicas urbanas saudáveis e deve 

considerar outras dimensões como o pertencimento, participação social, segurança (Santana et al, 2021). 
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Resumo: O interesse por informação credível e atualizada no âmbito da evolução pandémica conduziu 

à necessidade de desenvolver um instrumento que permitisse a disseminação de informação sobre o 

estado da difusão da COVID-19. No dashboard desenvolvido é integrada informação segundo quatro 

níveis territoriais desde março de 2020 até à atualidade. Suportada no ArcGIS Online, foram 

desenvolvidas outras soluções exteriores a este sistema que permitiram agilizar e introduzir 

funcionalidades para aumentar a interatividade e o dinamismo na consulta de informação 

disponibilizada. Disto resultou um instrumento de vigilância epidemiológica que permite a todos 

monitorizar em tempo útil a evolução da doença no território nacional. 

Palavras-chave: Dashboard; WebSIG; análise de dados; COVID-19; SARS-CoV-2 

Abstract: The interest in credible and up-to-date information on pandemic evolution led to the need to 

develop a tool that would allow the dissemination of information on the state of COVID-19 diffusion. 

The dashboard developed integrates information according to four territorial levels from March 2020 to 

the present day. Supported by ArcGIS Online, other solutions were developed outside this system to 

introduce features that increased interactivity and dynamism in the enquiries of the information 

provided. This resulted in an epidemiological surveillance tool that allows everyone to monitor the 

evolution of the disease in the national territory. 

Keywords: dashboard; WebGIS; data analytics; COVID-19; SARS-CoV-2 

 

1. Introdução 

A rápida propagação do vírus SARS-CoV-2, a que se associou a disseminação da doença 

COVID-19, desencadeou o interesse de um público generalizado por informação credível e atualizada, 

num contexto de vigilância epidemiológica. Respondendo a essa necessidade diferentes instituições, 

desde autoridades de saúde à Academia, disponibilizaram on line informação gráfica e cartográfica 

relativa ao processo de evolução da pandemia, com atualizações diárias, o que tem permitido a 

monitorização da difusão da infeção, a evolução da mortalidade associada à doença ou a evolução do 

processo de vacinação, não só em termos globais, mas também a sua expressão territorial. No âmbito 

dos projetos COMPRIME e COMPRI_MOv [COMPRIME-COnhecer Mais PaRa Intervir MElhor (FCT-

ID:596685735, Rede:ENSP; IGOT; FFUL; FMUL; ACES Lisboa Central) e COMPRI_MOv - COnhecer 

Mais PaRa Intervir melhor no contexto da MObilidade (FCT-ID: 613765655, Rede: IGOT-UL Coord.; 

FFUL; ENSP-UNL; ACES-Lx Central/FM-UL; ALTICE-PT; AML; AMP; ACSS), com o apoio da ESRI-

Portugal], foi desenvolvido um dashboard, disponível em http://www.comprime-compri-

https://cgeop.pt/
mailto:nunocosta@campus.ul.pt
mailto:nmileu@campus.ul.pt
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mov.com/index.html, que integra diferentes variáveis e indicadores de forma dinâmica e interativa, 

permitindo ter uma leitura da evolução da COVID-19 numa perspetiva multi-escalar, ao nível 

internacional, nacional, regional e municipal. Este dashboard pretende constituir um instrumento de 

monitorização da evolução da pandemia, garantindo a disponibilização da informação para todos e 

contribuindo para a tomada de decisão por parte das autoridades com responsabilidade no combate à 

pandemia. A disponibilização da informação através de dashboards interativos em tempo-real, tem 

constituído uma ferramenta fundamental para a difusão da informação sobre o COVID-19 e o seu 

combate (Sarfo e Karuppannan, 2020). 

 

2. Métodos 

A necessidade de integrar informação proveniente de fontes distintas com diferentes 

funcionalidades, nomeadamente a gestão de informação multi-escalar e multi-temporal, levou a que se 

optasse por basear a construção do dashboard suportada na tecnologia do ArcGIS Online da Esri (Figura 

1). Todos os elementos gráficos, com a exceção de alguns elementos externos e da cartografia WebSIG 

foram desenvolvidos a partir das funcionalidades do ArcGIS Online.  

 

 
Figura 1. Arquitetura do dashboard 

Fonte: Marques da Costa et al. (2021) 

 

A cartografia WebSIG foi desenvolvida recorrendo às livrarias cartográficas do Leaflet e ao jQuery 

library, combinando HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) e JS (JavaScript), o 

que permitiu maior liberdade de desenvolvimento, interatividade e rapidez nas inquirições. Esta opção 

permitiu, por exemplo, que fosse possível ao utilizador escolher a data da informação a ser representada 

tanto nos mapas de representação pontual, com círculos proporcionais, como nos coropletos disponíveis 

no dashboard, através de uma barra de tempo. 

Como a construção cartográfica foi realizada externamente à plataforma central, o ArcGIS Online, 

foi necessário realizar um primeiro passo e publicar os mapas que vão sendo construídos numa 

plataforma externa e depois, no passo seguinte, incorporar no dashboard. 

A informação recolhida e que se apresenta em formato de quadros e de gráficos foi estruturada em 

formato MS-Excel, pela facilidade de atualização diária e de importação para o ArcGIS Online. A 

informação cartográfica WebSIG foi estruturada em formato GeoJSON, mantendo toda a informação 

alfanumérica, topológica e de georreferenciação. 

 

3. Dados 

Os dados sobre os quais se estrutura o dashboard resultam de três fontes principais: os relatórios e 

o dashboard da Direção-Geral da Saúde (DGS, 2020a, 2020b), para a informação nacional, e o dashboard 

da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das 

Doenças (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) (ECDC, 2020), para a 

informação internacional. 

O modo de disponibilização da informação constitui um fator importante a recolha e publicação. 

A DGS disponibiliza a informação em formato Portable Document Format (PDF) e através do seu 

https://cgeop.pt/
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dashboard, o que não permite uma aquisição célere da informação, sendo a sua recolha manual 

(suscetível a erros de introdução) e a consequente edição para que a informação seja integrável em 

sistemas de informação geográfica ou noutros formatos manipuláveis. Por outro lado, a alteração dos 

critérios para a disponibilização da informação, nomeadamente a informação ao nível do município, 

tem gerado dificuldades acrescidas de compatibilização. Até novembro de 2020 eram disponibilizados 

os valores diários do número acumulado de casos confirmados, passando depois a ser apenas 

disponibilizada a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes. Para além da necessidade de 

inferir, a partir dessa informação, dados diários, ocorrem igualmente algumas sobreposições temporais, 

dificultando a disponibilização diária da informação que tinha vindo a ser publicada desde março de 

2020. 

Os dados internacionais têm vindo a ser recolhidos do dashboard da OMS e do portal "Coronavirus 

Pandemic (COVID-19)", onde se encontra compilada a informação da ECDC, sendo a sua integração 

realizada de forma direta e através de um tratamento prévio, mas simples, da informação tabular. 

 

4. Resultados e discussão 

O dashboard desenvolvido no âmbito dos projetos COMPRIME e COMPRI_MOv permite a 

monitorização da evolução da pandemia a diferentes escalas, articulando a componente temporal e a 

espacial, objetivo da sua construção. A interatividade e dinamismo da informação disponibilizada 

constitui a principal característica deste dashboard. As opções técnicas seguidas para a sua construção 

tiveram em atenção este mesmo objetivo, contribuir para a interpretação do processos e tendências de 

propagação espácio-temporais (Figura 2). 

O dashboard encontra-se estruturado em quatro partes correspondendo às quatro escalas de análise 

(internacional, nacional, regional e municipal). A monitorização ao nível internacional (Figura 3) 

encontra-se dividida em duas partes: à esquerda os dados globais (casos confirmados, óbitos, novos 

casos, novos óbitos e taxa de mortalidade) e à direita um conjunto de gráficos, tabelas e mapas relativos 

a novos casos diários, novos casos diários por milhão de habitantes, novos óbitos por milhão de 

habitantes, a evolução de óbitos e de casos confirmados, a evolução da vacinação e a informação original 

disponibilizada pela OMS. Esta segunda parte é incorporada de forma direta e não recolhida ou editada, 

permitindo maior celeridade na sua disponibilização e possibilitando a manutenção das ligações 

associadas à informação disponibilizada pela OMS, alargando assim a capacidade de exploração de 

informação mais detalhada proveniente daquela instituição. 
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Figura 2. Interatividade dos elementos do dashboard a) janela pop-up da representação em círculos proporcionais; b) janela 
flutuante dos mapas coropletos; c) pop-up dos gráficos; d) variação temporal com recurso à barra temporal, para os mapas 

coropletos e de círculos proporcionais 
Fonte: https://www.comprime-compri-mov.com 

 

 
Figura 3. Exemplos de informação disponibilizada a nível internacional a) indicadores gerais; b) os 10 países com maior 

número de casos; c) países com maior número de casos e de óbitos na última semana, absoluto e relativo; d) países com 
maior número de óbitos; e) evolução do número de casos por país; f) evolução do número de casos por milhão de 

habitantes e país 
Fonte: https://www.comprime-compri-mov.com 
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No separador relativo à evolução nacional da COVID-19, são igualmente apresentados os valores 

globais de casos confirmados, casos ativos, óbitos, número de recuperados e de internados. São 

igualmente apresentados vários gráficos que representam a evolução das principais variáveis 

disponibilizadas pela DGS e de outras métricas derivadas desses dados. São igualmente apresentados 

dois mapas e dois gráficos relativos à contabilização dos casos importados (Figura 4). 

No separador da evolução regional, para além de uma tabela resumo relativa a cada uma das sete 

regiões, são apresentados três mapas interativos e dezanove gráficos relativos às principais variáveis: 

evolução dos casos confirmados; evolução do número de casos confirmados por dez mil habitantes; 

evolução do número de óbitos; evolução da taxa de infeção; evolução do índice de transmissibilidade e 

do peso relativo do número de casos por região. 

No separador municipal, são apresentados os valores dos cinco municípios com valores mais 

elevados de casos e seis mapas e seis gráficos. As variáveis representadas são: a evolução do número de 

casos confirmados; número acumulados de casos por classes; número de casos confirmados por dez mil 

habitantes; a taxa de infeção por dez mil habitantes; variação do número de casos; evolução da 

incidência cumulativa a 14 dias. 

 

 
Figura 4. Exemplos de informação disponibilizada a nível nacional a) indicadores gerais; b) evolução do número de casos 

suspeitos, confirmados, não confirmados e ativos; c) evolução do número de novos casos e média a 14 dias; d) evolução do 
número de óbitos, média a 14 dias e por 100 infetados; e) evolução do número de casos recuperados, ativos e fatais; f) 
evolução do número de internados e internados em Unidades de Cuidados Intensivos; g) evolução do número de casos 

confirmados por grupo etário e por sexo 
Fonte: https://www.comprime-compri-mov.com 

 

A leitura da sequência cartográfica disponível no dashboard permite realizar uma análise espácio-

temporal da propagação do número de novos casos, inicialmente nos municípios com densidade 

populacional mais elevada e associada à concentração do emprego, nomeadamente nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto (Marques da Costa, Marques da Costa, 2020a), depois para os 

municípios não metropolitanos do litoral não metropolitano, particularmente das regiões Norte e 

Centro, e mais tarde para o interior a partir das cidades e eixos urbanos (Marques da Costa, Marques 

da Costa, 2020b). Posteriormente, os territórios de baixa densidade e mais envelhecidos da região Norte 

e Centro são atingidos, e depois o Oeste e o Médio Tejo. 

Assim, o processo encontra-se fortemente relacionado com a hierarquia urbana, espraiando-se dos 

principais centros urbanos para os mais próximos e verificando-se surtos de infeção em áreas de forte 
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concentração do emprego industrial e da distribuição. Por outro lado, outros surtos mais localizados 

ocorreram em áreas mais envelhecidas e de baixa densidade, associados à existência de lares de idosos 

e de uma população mais vulnerável (Sá Marques et al., 2020). 

 

5. Conclusões 

Desde outubro de 2020, momento de publicação do dashboard, verificaram-se 1182 acessos e 2643 

visualizações de páginas. Este número, que se pode considerar elevado, demonstra o interesse que a 

disponibilização de informação recorrendo a estes métodos tem vindo a despertar. O recurso aos 

sistemas de informação geográfica e às tecnologias web têm-se revelado como fundamentais na criação 

e partilha de informação sobre a pandemia e para o entendimento do processo de difusão, facilitando a 

leitura e o entendimento do processo epidemiológico, seus padrões e tendências de evolução, através 

da representação gráfica e cartográfica. 

Este dashboard permite, de acordo com os dados oficiais, monitorizar quase em tempo real a 

evolução da doença no território nacional. A possibilidade de combinar a representação cartográfica de 

vários indicadores com a sua evolução temporal, permite uma compreensão clara das dinâmicas dos 

processos de propagação do vírus no território nacional a diferentes escalas. Esta é a principal vantagem 

da solução desenvolvida em comparação com outras semelhantes, sendo possível consultar 

informações relativas a vários indicadores para todas as datas em que os dados oficiais estão 

disponíveis. 

A disponibilização deste tipo de plataformas, que agregam a informação oficial de forma acessível, 

interativa e transparente, contribui para ampliar a disseminação da informação e do conhecimento, 

permitindo supor a evolução da doença no espaço e no tempo, disponibilizando informação detalhada 

para que se possam tomar as decisões o mais informadas possível.  
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Resumo: O aumento da concentração populacional nas cidades é reconhecido como um dos principais 

desafios contemporâneos. Os espaços verdes urbanos (EVU), contribuem para responder tal desafio, 

proporcionando benefícios ecológicos, sociais, económicos e estéticos. Por sua considerável área de 

EVU, é objeto de estudo a freguesia de Benfica em Lisboa, Portugal. O estudo consiste em identificar as 

características dos EVU de proximidade e como estes influenciam a prática de atividades para diferentes 

públicos e, propor intervenções para áreas carentes deste tipo de infraestrutura, potenciando os 

benefícios à saúde física e mental dos utilizadores. Desenvolve uma metodologia com métodos 

diferenciados (1) revisão da literatura, políticas, planeamento urbano, (2) métodos de observação, 

mapeamento e análise espacial de tipos de EVU e (3) inquéritos. Os resultados apontam que os EVU 

inseridos na malha urbana, representam um valor acrescentado para a cidade e para a população, 

refletindo benefícios à saúde física e mental dos utilizadores. 

Palavras-chave: espaços verdes urbanos de proximidade; cidade saudável; saúde; planeamento urbano; 

freguesia de Benfica 

Abstract: The increasing population concentration in cities is recognised as one of the main 

contemporary challenges. The urban green spaces (UGV), contribute to meet such challenge, providing 

ecological, social, economic and aesthetic benefits. Due to its considerable area of UGS, the district of 

Benfica in Lisbon, Portugal, is the object of study. The study consists in identifying the characteristics of 

proximity UGS and how they influence the practice of activities for different publics and, propose 

interventions for areas lacking this type of infrastructure, enhancing the benefits to the physical and 

mental health of users. It develops a methodology with differentiated methods (1) literature review, 

policies, urban planning, (2) observation methods, mapping and spatial analysis of UGS types and (3) 

interviews. The results point out that UGS inserted in the urban grid, represent an added value for the 

city and the population, reflecting benefits to the physical and mental health of users. 

Keywords: proximity urban green spaces; healthy city; health; urban planning; Benfica district 

 

1. Introdução 

A saúde tem estado no centro das questões relativas às áreas urbanas. Diversas políticas de saúde 

pública e planeamento urbano mencionam a importância de ter espaços verdes próximos dos locais de 

residência, registando-se uma associação entre a sua presença aa curta distância com o aumento da sua 

utilização (Franco & Costa, 2021; Louro, Franco, & Costa, 2021), o que se vem a revelar como um fator 

fundamental na melhoria da qualidade de vida da população (Santana et al., 2007). Portanto, é vital 

compreender como o ambiente urbano influencia a utilização e o acesso a estes espaços, que espaços 

temos e que características possuem para potenciar os seus benefícios para toda a população urbana. 
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Os objetivos deste estudo consistem em identificar as características dos EVU de proximidade de 

forma a compreender como estes influenciam a prática de atividades; e, propor intervenções para as 

áreas onde há carência deste tipo de infraestrutura, promovendo a criação de condições para a obtenção 

dos benefícios à saúde física e mental dos utilizadores. 

 

2. Os espaços verdes e o ambiente urbano saudável 

A interação entre ambiente urbano e saúde é mais íntima do que se pensa e afeta diretamente a 

qualidade de vida da população urbana (Marques da Costa e Kállay, 2020). O ambiente surge como 

uma interação entre os agentes de doença e o hospedeiro humano suscetível (Gouveia, 1999). Por 

conseguinte, existe uma preocupação crescente entre os cidadãos sobre os potenciais impactos do 

ambiente na saúde (Meira e Carvalho, 2012). A forma como o ambiente é construído e desenvolvido 

está ligada e dependente do planeamento e conceção urbana, uma vez que procura as melhores soluções 

no uso do solo, está associada a critérios económicos e outros que levam à promoção do bem-estar.  

A relação entre as condições socioeconómicas e a disponibilidade da EVU, abrangendo a sua 

qualidade, foi identificada pela primeira vez nos contextos anglo-saxónicos devido às origens do 

movimento de justiça ambiental (Laurent, 2011). Estudos mais recentes realizados em contextos 

europeus realçam a existência de desigualdades na distribuição dos espaços verdes, salientando que as 

cidades do Sul da Europa apresentam valores de disponibilidade de espaços verdes abaixo da média 

europeia, especialmente se comparadas com as cidades do Norte da Europa (Ribeiro et al., 2017). A falta 

de EVU local resulta de um contexto cultural particular nas cidades, que se tornou mais evidente à 

medida que estas se espalharam e amadureceram em estruturas metropolitanas.  

A estrutura verde principal compreende espaços com diferentes densidades de vegetação, 

oferecendo uma gama de serviços e comodidades, atraindo utilizadores com diferentes perfis sociais e 

etários. Tal estrutura deve incluir uma ampla oferta de tipologias tais como jardins, parques urbanos e 

suburbanos, áreas desportivas, jardins urbanos e recintos especiais onde se incluem zoos, parques para 

atrações e exposições (Magalhães 1992).  

Do ponto de vista da sociabilidade, a centralidade dos espaços favorece a proximidade, os 

encontros, a comunicação, entre outras formas de intercâmbio, todas elas envolvendo o contacto direto 

entre pessoas que procuram espaços de lazer, recreação e vida ao ar livre, independentemente da idade, 

origem social (Santana et al., 2007) ou cultural destes utilizadores.  

O Plano Diretor Municipal de Lisboa de 2020 (Deliberação n.º 70/2020) pode ser uma referência a 

este respeito. A Estrutura Ecológica Municipal é formada pela Estrutura Ecológica Fundamental (escala 

metropolitana, constituída pelo sistema de estruturação de corredores e sistema húmido) e Integrada 

(escala municipal, constituída por espaços verdes, terraços verdes permeáveis a preservar, espaços 

verdes de enquadramento para construção de áreas e eixos arborizados). Os espaços verdes 

consolidados estão subdivididos nas seguintes subcategorias: I) Espaços verdes para recreio e produção: 

são espaços não construídos, permeáveis e plantados, em terreno natural, público ou privado. 

Destinam-se à agricultura urbana e a fins recreativos e de lazer. II) Espaços verdes para proteção e 

conservação: correspondem a áreas de maior valor ambiental, visa a conservação dos ecossistemas e 

habitats, bem como estruturas vegetais para proteção do solo, são definidos como non-aedificandi. III) 

Espaços verdes para enquadramento de infraestruturas rodoviárias: são espaços destinados a funções 

de enquadramento rodoviário e ferroviário, onde apenas são permitidas instalações de apoio. IV) 

Espaços ribeirinhos: compreendem áreas sem uso exclusivo do porto, possuem funções de equilíbrio 

ecológico e de acolhimento de atividades recreativas e de lazer ao ar livre, que não prejudicam os acessos 

pedonais às margens do rio e fruição da paisagem. 
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3. Área de estudo e metodologia  

3.1 Caso de estudo 

Este estudo aborda Benfica, sendo relevante em Lisboa no seu conjunto, especificamente aos EVU. 

É uma das 53 freguesias que compõem o município, pertencente à Zona Noroeste da cidade. Possui 

uma área de 8,02 km², correspondente a 9,5% da cidade de Lisboa.  

O tecido urbano evoluiu de uma aldeia rural, impulsionada por uma linha ferroviária suburbana 

com uma estação nas proximidades. Atualmente, Benfica é uma freguesia consolidada, caracterizada 

pela diversidade sócio espacial, com sólida aceitação devido à sua dinâmica comunitária e importância 

no contexto de Lisboa. Compreende uma elevada densidade populacional, excelente ambiente urbano 

e elevado potencial de centralidade. Destaca-se pela sua grande diversidade tipológica de EVU, 

correspondente a antigas zonas rurais como a Quinta da Granja, espaços públicos mais pequenos e a 

reabilitação patrimonial que abriu os jardins do Palácio Baldaya à comunidade e ao Parque Florestal de 

Monsanto, que representa a percentagem mais significativa de Lisboa. 

Benfica apresenta uma dinâmica populacional inversa, uma vez que sofreu uma diminuição 

populacional na última década e viu o envelhecimento da sua população aumentar. O Índice de 

dependência de idosos é bastante elevado, ou seja, a cada 100 indivíduos em idade ativa existem 48 

idosos. 

 
Tabela 1. Caracterização da área de estudo. Fonte: INE, 2011 e 2021. 

 

 3.2 Metodologia 

A metodologia adotada combina técnicas qualitativas, quantitativas e cartográficas. Para 

identificar as estruturas físicas, funcionais e a qualidade geral dos EVU deste estudo, foi realizada 

observação direta, através de informação primária, cujos dados recolhidos foram registados numa 

"grelha de observação e caracterização de EVU", complementada por anotações descritivas e registos 

fotográficos. Esta grelha estruturou-se da seguinte forma: i) a implantação relativamente ao tecido 

urbano e suas funções; ii) a paisagem: no sistema de visualização de componentes, elementos naturais 

e a arte urbana; iii) a experiência: na abordagem de indicadores relacionados à mobilidade e 

acessibilidade (formas de acesso ao espaço), atividades que podem ser realizadas no local (espaços para 

prática desportiva, parque infantil e local para animais, atividades de grupo), segurança, conforto 

urbano, manutenção, mobiliário urbano, equipamentos e serviços. Esta grelha de observação permite 

conhecer as características dos EVU de Benfica e ajuda a compreender a sua importância no contexto 

urbano. Esta análise permite identificar as variáveis que melhor descrevem o ambiente urbano e a forma 

como este interage com as pessoas, individualmente ou em grupo. As características espaciais são 

analisadas para avaliar os tipos, usos, funções, e benefícios que geram no espaço urbano.   

No sentido de aferir a procura, foi aplicado um inquérito à população, com 80% de questões com 

resposta fechada. O inquérito estruturou-se da seguinte forma: i) caracterização do utilizador (género, 

idade, estado civil, grau de instrução, etc.); ii) caracterização da utilização do espaço (modo e tempo de 

deslocação, frequência, tipo de atividade que realiza, classificação do local: segurança, qualidade 

ambiental, poluição, rede de transportes, trânsito, entre outros, etc.); iii) autoavaliação da perceção em 

questões como impactos na saúde (perceção de bem-estar posterior a utilização). O inquérito busca obter 

Período de 
referência dos 

dados 

Local de 
residência 

População 
residente total 

Densidade 
populacional 

Índice de 
dependência de 

jovens 

Índice de 
dependência de 

idosos 

N.º (hab./km2) N.º N.º 

2011 

Portugal 10562178 114,5 22,5 28,8 

Lisboa 552700 6448,2 20,4 37,8 

Benfica 36985 4639,5 18,4 48,2 

2021 Benfica 35279 4425,5 não disponível não disponível 
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resultados que permitam caracterizar a frequência de uso e atividades exercidas, e relacioná-las com 

possíveis fatores intervenientes nas opções e na disponibilidade dos indivíduos, tais como: a existência 

ou não de filhos e netos menores; preferência na escolha deste espaço verde; com quem vão até o local; 

perceções acerca das potencialidades destes espaços e sugestões de modificação, etc., permitindo 

compreender a influência dos vários fatores na utilização destes espaços e nos benefícios relacionados 

a saúde. Foram realizados 120 inquéritos, dos quais 70 indivíduos do sexo feminino e 50 do masculino, 

seguindo uma amostragem aleatória simples (os diferentes locais e espaços temporais). O inquérito 

permite conhecer a importância que estes EVU apresentam para a cidade e sua relação com o bem-estar 

da população, nomeadamente os benefícios para a saúde física e mental dos utilizadores.  

Face aos objetivos propostos para o presente estudo, optou-se por discutir apenas os parâmetros 

"acessibilidade e mobilidade" e "as atividades que podem ser realizadas nestes espaços" da grelha de 

observação e adicionalmente, os aspetos positivos e negativos que os EVU oferecem à população, 

obtidos através dos inquéritos. Embora Benfica integre uma grande parte do Parque Florestal de 

Monsanto, os parques urbanos Silva Porto e Quinta da Granja, os jardins do Palácio Baldaya, Jardim 

das Marias, Jardim do Eucaliptal, e Jardim do Charquinho são definidos como objetos de estudo.  

 

4. Resultados e discussão  

A análise cartográfica mostra que a estrutura do espaço verde existente em Benfica é formada por 

corredores verdes urbanos, espaços emoldurados, jardins e espaços ajardinados. A estrutura verde 

existente em Benfica corresponde a 56% do total da área urbana do distrito (DGOTDU, 2018). A oferta 

atual dos EVU de Benfica foi analisada de acordo com a situação existente em sua área total, com base 

nos seguintes parâmetros: i) a identificação espacial dos espaços verdes (Figura 1), ii) os requisitos 

mínimos de área verde por habitante (Tabela 2). 

  

 
Legenda: 1, 2: Jardim das Marias; 3, 4: Parque urbano Silva Porto; 5, 6: Jardins do Palácio Baldaya;  

7, 8: Jardim do Eucaliptal; 9, 10: Jardim do Charquinho; 11, 12: Parque urbano Quinta da Granja. 

Figura 1. Identificação dos EVU. Fonte: Preparado por Cunha com base no PDM, Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Apresenta-se (Tabela 2) uma descrição simples e completa dos diferentes tipos de espaços verdes 

existentes numa determinada área de estudo, através de vários critérios, que estabelecem a base 

conceptual para a tipificação dos EVU. Foi também identificada (na segunda coluna) a que categorias 

pertencem os espaços caracterizados na grelha de observação e caracterização.  

Para além destes espaços, Benfica tem uma vasta rede de corredores verdes urbanos materializada 

nos alinhamentos de árvores nas calçadas e separadores centrais, que ligam toda a estrutura urbana. 

Jardins e pequenos espaços ajardinados são encontrados em toda a área, reforçando o princípio do 

contínuo verde. O Parque é a maior estrutura verde urbana contínua, associada a um espaço público de 

apoio à paisagem urbana, garantindo a generosidade e a qualidade do espaço público urbano. 

4 3 

5 6 

9 10 

11 12 

Delimitação de Benfica 

Parque hortícola 
Espaços verdes urbanos 

2 1 8 7 

Escala 1:20000 
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Tabela 2. Tabela sumária da Estrutura Verde Urbana em Benfica.  

Definição espaços 
existentes em Benfica 

Identificação dos espaços em 
estudo 

Área 
Dim. 

 
Pop. 
(hab) 

Diversidade de  
utilizações 

EVU 
P 

Parque da Cidade - ≥ 30 ha 

30m²/ 
habitante 

10.000 

Setores de recreio, 
descanso, isolado 

do 
barulho.  

Não 
permite 

circulação 
automóvel 

Hortas Urbanas Parque Quinta da Granja 
200m² / 

cada 
10.000 - 

Desporto Livre - ≥ 5 ha 10.000 - 

Jardim e Parque 
Urbano 

Parque Silva Porto; Jardins do 
Palácio Baldaya; Jardim do 

Eucaliptal 
≥ 3 ha 10.000 

Sectores de lazer, 
recreio, 

(campos de jogos, 
parque 

infantil), descanso, 
isolados do 

barulho.  

EVU 
S 

Espaços verdes 
adjacentes à 

habitação 
Jardim dos Charquinho 

Variável 
10m²/ 

habitante 

2.500 Sectores de recreio, 
descanso, isolado 

do 
barulho. 

Espaços verdes 
próximos da 

habitação 
Jardim das Marias; - 

Fonte: Adaptado por Cunha com base em Magalhães, 1992. 

 

Seguindo a metodologia proposta, alguns elementos da estrutura verde de Benfica foram 

analisados para medir a inserção de espaços verdes na grelha e avaliar os padrões de vida coletiva. 

Relativamente à acessibilidade, os EVU estão bem localizados e podem ser acedidos de várias formas 

(a pé, em mobilidade suave, em veículo privado ou em transporte público, especialmente o Parque da 

Quinta da Granja). É identificada a infraestrutura ferroviária que serve esta área - Estação de Benfica, e 

vários espaços verdes de diferentes dimensões e em diferentes locais de Benfica. Excelente ou má 

acessibilidade pode ser traduzida em vários parâmetros, tais como estacionamento perto do local ou 

fácil acesso a pé, e estes são especialmente importantes quando se considera visitar os EVU. Um espaço 

inacessível é, consequentemente, um local de baixa afluência. Assim, a acessibilidade dos EVU é 

essencial para compreender a relação entre o indivíduo e o espaço público durante a vida urbana.  

A diversidade de atividades realizadas em cada local está ligada ao número de infraestruturas e 

equipamentos públicos aí disponíveis. As pessoas procuram lugares onde se sintam encorajadas (onde 

não haja momentos repetidos, que permitam expandir as suas experiências, viver e desfrutar destes 

espaços), procurando assim espaços agradáveis e inteligíveis que só um espaço público variado 

(ambiental, funcional e social) pode proporcionar. Desta forma, pode-se observar que os EVU de 

Benfica, apresentam diversas possibilidades associadas ao conforto e à segurança, servindo todos os 

públicos.  

O inquérito realizado complementa a grelha de observação, e neste sentido, apresenta-se a 

avaliação dos utilizadores quantos os aspetos positivos e negativos que os espaços referidos possuem 

(Tabela 3 e 4). Para determinação destes dados, utilizou-se uma referência de maior ou menor que 50% 

para a classificação de positivo e negativo. Ou seja, se 50% + 1 dos utilizadores classificaram o indicador 

como “bom / suficiente” e “muito bom” adotou-se como aspeto positivo, o mesmo foi adotado para 

aspeto negativo (“muito mau” e “mau / insuficiente”). 

Os resultados indicam que os EVU observados apresentam, consideravelmente mais aspetos 

positivos do que negativos. Neste sentido, os aspetos negativos apontam indicadores possíveis de 

melhorias.  

Destaca-se que os EVU Quinta da Granja, Jardins do Palácio Baldaya e o Jardim das Marias não 

apresentaram, aspetos negativos, o que demonstram que através de diferentes tipologias, reúnem 

diferentes funções e ofertam atividades diversificadas, que favorecem a sua utilização e aumentam o 

grau de satisfação dos seus utilizadores. O Jardim do Palácio Baldaya destacou-se positivamente pelas 

atividades culturais oferecidas aos utilizadores. 
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Tabela 3. Avaliação dos EVU 

Identificação EVU Aspetos positivos Aspetos negativos Não sabe / não valoriza 

Parque Silva Porto 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 16 
6 8, 14, 15, 17 

Parque Quinta da Granja 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 - 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17 

Jardins do Palácio Baldaya 
1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

16, 17 
- 3, 5, 6, 8, 14 

Jardim do Eucaliptal 

1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 
16 

8, 10, 15, 17 
- 

Aspetos com igual peso no positivo e negativo 
6, 7, 9 

Jardim das Marias 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

13 
- 6, 8 

Jardim do Charquinho 
1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13  9 

3, 6, 8, 15, 17 Aspetos com igual peso no positivo e negativo 
10 10 

Número e identificação do indicador 

1 Qualidade do espaço 
público 6 Estacionamento 10 Manutenção 14 Equipamentos de lazer 

e apoio 

2 Qualidade ambiental 7 Segurança 11 Conforto urbano 15 Equipamentos de 
desporto 

3 Acessibilidade por 
transporte público 8 Iluminação 12 Ar / ruído 16 Comércio e serviços 

4 Acessibilidade a pé 
9 Limpeza 13 Mobiliário 

urbano 17 Animação cultural 
5 Acessibilidade por carro 
Nota: Os indicadores: equipamento de lazer e apoio (14), equipamento de desporto (15), comércio e serviços (16) 
e atividades culturais (17) não foram objeto de avaliação no Jardim das Marias por não existirem no local, assim 
como o indicador 16 no Jardim do Charquinho e o 15 nos Jardins do Palácio Baldaya. 

 

Parte da amostra concentra-se em não sabe / não valoriza, o que sugere que tais indicadores não 

são utilizados ou não oferecem condições aptas para fruição que despertem o interesse dos utilizadores. 

Neste sentido, os indicadores equipamentos de lazer e apoio (14) e equipamentos de desporto (15), 

promovem reflexões: os equipamentos existentes propiciam a utilização? Os utilizadores conhecem e 

sabem como funcionam esses equipamentos? Estes dados também podem apontar que estes locais 

oferecem outras opções de atividades e que os utilizadores optam por realizá-las em detrimento da 

utilização destes equipamentos. Porém, é importante que estes sejam objetos de reflexão para que sejam 

mais bem explorados.  

 
Tabela 4. Descrição dos aspetos positivos e negativos. 

Aspetos positivos Aspetos negativos Razão 

Acessibilidade 

diversificada (3, 4 e 5) 
Estacionamento (6) 

Não são suficientes;  

Não estão próximos a todos os acessos do parque. 

Ar e ruído (12) Iluminação (8) 
Iluminação escassa, agradava pela densidade de 

vegetação e desníveis existentes no local. 

Mobiliário urbano (13) Limpeza (9) Muitos resíduos fora das papeleiras, equipamentos 

ou mobiliário urbanos degradados. 

- 

Manutenção (10) 

Equipamentos de desporto (15)  Degradados. 

Atividades culturais (17)  Inexistentes ou espaços com pouco uso.  

Aspetos com igual peso no positivo e negativo 
Proveniente da falta de iluminação 

Segurança (7) 

 

5. Propostas e conclusões 

Os EVU promovem a sustentabilidade urbana através de diferentes funções e características, daí a 

sua relevância no processo de planeamento urbano. A articulação destes com as áreas residenciais, de 

trabalho e de lazer promovem o encontro entre pessoas e grupos, no qual partilham a multiplicidade 

de meios que tornam possível a vida quotidiana. As preferências dos utilizadores na escolha de um 

espaço verde são consideradas importantes indicadores para o planeamento de estratégias de 
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implementação, produção de novos espaços, requalificação e conservação destes espaços para as 

autarquias.  

Os aspetos negativos descritos anteriormente, apontam a necessidade de intervenções nos EVU.  

A falta de estacionamento, existente no Parque Silva Porto e no Jardim do Eucaliptal, demonstra 

que os utilizadores deste local ainda são adeptos ao automóvel. Entretanto, para impulsionar o acesso 

e à prática de atividades nestes espaços, sugere-se a promoção da utilização de modos suaves ou 

transporte público. Assim, propõe-se a instalação de suportes para estacionamento de bicicletas e 

trotinetes. A falta de iluminação identificada no Jardim do Eucaliptal, sugere-se, a substituição de 

lâmpadas nos candeeiros já existentes e a instalação de refletores, especialmente na quadra de desporto, 

que também deve ter seu gradeamento substituído e receber novas redes nas balizas e cestos. Tais 

intervenções refletirão nas perceções de segurança por parte dos usuários, permitirão a fruição dos 

espaços em adequadas condições de segurança e conforto visual. A limpeza e manutenção, devem, por 

parte da autarquia, ser intensificadas. Os locais devem receber novas papeleiras, sinalização informativa 

indicando o correto descarte e promoções de ações de conscientização para a correta destinação de 

resíduos. Para minimizar a falta de atividades culturais e promover a valorização ambiental e 

sociocultural, sugere-se a introdução de novas atividades e encontros, especialmente no anfiteatro do 

Jardim do Eucaliptal, com atividades diversas, incentivando a apropriação deste espaço público, 

tornando-o mais interessante, refletindo na qualidade de vida de seus utilizadores. 

Apesar dos aspetos negativos verificados, conclui-se que Benfica é bem servida por EVU com 

características estruturais diferentes que permitem múltiplas atividades e interligam vários elementos, 

cuja importância é relevante e inegável na vida de deus utilizadores, da Freguesia e da cidade, nos seus 

domínios ambiental, social e económico. Estes fatores devem equilibrar-se quando no desenvolvimento 

de políticas públicas, estratégias de planeamento, implementação e gestão destes EVU quando inseridos 

na malha urbana. A complexidade das interações, funções, usos e benefícios que os EVU podem realizar 

remonta que o seu planeamento e gestão devem ser vistos de uma forma cada vez mais integrada 

através de abordagens multidisciplinares, com metodologias participativas, que envolvem ativamente 

as populações e compreendem estes sistemas envolvidos, para promover cidades mais saudáveis. 
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Resumo: Este estudo tem como objetivo caracterizar a acessibilidade dos idosos aos cuidados de saúde 

primários e entender a potencialidade das áreas de influência de prestação destes serviços. A 

metodologia adotada centra-se na análise de redes em ambiente SIG e a realização de inquéritos na área 

de estudo. Os resultados demonstram que os CSP já existentes apresentam um potencial de prestação 

de serviços, contudo, teriam um maior alcance se as áreas de influência fossem reajustadas. Em suma, 

mesmo com a existência de CSP com uma lógica de proximidade, nem toda a população idosa tem o 

mesmo acesso a esses serviços de saúde. 

Palavras-chave: Acessibilidade; Cuidados de Saúde Primários; Áreas de influência; Urbanização 

dispersa 

Abstract: This study aims to characterize the accessibility of the elderly to primary health care and 

understand the potential of the areas of influence of the provision of these services. The methodology 

adopted focuses on network analysis in a GIS environment and on conducting surveys in the study 

area. The results show that the existing primary health care potential for service provision, however, 

they would have a greater reach if the areas of influence were readjusted. So even with the existence of 

primary health care with a proximity logic, not all the elderly population has the same access to these 

health services. 

 Keywords: Accessibility; Primary Health Care; Areas of influence; Disperse urbanisation 

 

1. Introdução  

O processo de envelhecimento em Portugal tem acompanhado a dinâmica demográfica do restante 

território europeu, com um visível aumento na faixa etária da população residente com idade igual ou 

superior a 65 anos, e consequentemente originou um aumento significativo do índice de envelhecimento 

nos últimos 9 anos, atingido o valor de 167 em 2020 (INE, 2021).  Este processo resultou do 

melhoramento da prestação de cuidados de saúde, proporcionando um aumento da esperança média 

de vida da população, contudo, mesmo que Portugal atualmente siga uma tendência dos países 

desenvolvidos ainda se encontra num dos países com menor número de anos de vida saudáveis após 

os 65 anos, tratando-se de um quadro onde os portugueses vivem mais anos, mas vivem com mais 

comorbilidade durantes os seus últimos anos de vida (Ministério da Saúde, 2018), onde 53% da 

população idosa apresenta pelo menos uma doença crónica (OCDE, 2019). 

Com o aumento de doenças crónicas neste grupo etário é fulcral realçar a necessidade de uma forte 

rede de cuidados de saúde primários (CSP), permitindo uma boa acessibilidade a este tipo de 

equipamentos de saúde. A potencialidade de uma boa rede de CSP permite atingir os objetivos 

propostos pela OMS em 1985 “dar mais vida aos anos e não apenas mais anos à vida”, devido à sua 
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lógica de proximidade, de prevenção e de atuação sobre doenças crónicas (Decreto-lei 118/2014). 

Este estudo centra-se na prestação dos CSP em áreas com fragmentação da ocupação do edificado, 

e com uma rede de transportes menos consolidada. A população idosa é caracterizada por ser um perfil 

com características frágeis, nomeadamente com baixa mobilidade e com alguns problemas de saúde que 

os impedem ou limitam de se deslocar de forma independente, ou seja, através do veículo privado 

(Horner et al., 2015), estando muitas das vezes dependente da rede de transportes públicos ou do modo 

pedonal a longa distância, aspetos que se tornam uma barreira para a acessibilidade aos CSP. Como o 

perfil de população sénior apresenta uma forte utilização do transporte público, é necessário entender 

as acessibilidades dos idosos aos CSP, analisando espacialmente qual a facilidade de um indivíduo 

alcançar um serviço essencial através de um sistema de transporte, tendo em consideração o modo de 

transporte e o tempo atendendo à estrutura urbana onde se desenvolve a deslocação (Morris et al., 1979). 

 

2. Métodos 

O presente estudo incide-se sobre em três freguesias que apresentam um padrão de urbanização 

dispersa e com forte permanência de população com idade igual ou superior a 65 anos, União de 

freguesias de São João das Lampas e Terrugem, localizada no concelho de Sintra (Figura 1), e freguesia 

de Palmela e freguesia de Pinhal Novo, localizadas no concelho de Palmela (Figura 2), dois concelhos 

da Áreas Metropolitana de Lisboa (AML). Foi necessário abordar dois métodos para confrontar a 

cobertura dos transportes públicos coletivos existentes na área de estudo com a procura por parte da 

população idosa que pretende deslocar-se até um equipamento de cuidados de saúde primários (CSP). 

 

Figura 1. Área de estudo: Sintra 
Fonte: DGT (2011 e 2018) 
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Figura 2. Área de estudo: Palmela 
Fonte: DGT (2011 e 2018) 

 

Para a elaboração do presente estudo foi realizada primordialmente uma análise de rede tendo 

como base dois tipos de modo de deslocação, o modo pedonal e o modo de transporte público existente 

na área de estudo, calculando o potencial de cobertura populacional e a cobertura populacional de 

acordo com as limitações impostas pelo SNS. O processo de acessibilidade, nomeadamente a modelação 

e a análise da rede realizaram-se em ambiente SIG, através da ferramenta Network Analysis do programa 

ArcGis, permitindo criar isócronas tendo em conta cinco intervalos de tempo: menos de 5 minutos, 5 a 

10 minutos, 10 a 15 minutos, 15 a 30 minutos, mais de 30 minutos. Como os CSP são equipamentos de 

proximidade e com forte abundância no território, através do algoritmo service area foi possível criar 

diversas áreas de influência em simultâneo tendo em conta uma ou várias localizações, permitindo 

otimizar o melhor caminho a percorrer. Para além da velocidade percorrida por cada tipo de transporte 

público, foi levado em consideração os sentidos da carreira de autocarro e os sentidos proibidos da 

própria rede viária, contudo, este perfil não tem em conta algumas características como o horário e 

frequência de passagem dos vários transportes públicos 

Posteriormente cruzou-se o limite das áreas de influência com a informação demográfica presente 

na BGRI 2011 disponível na plataforma INE, de forma a perceber o máximo de população abrangida 

nos diferentes intervalos de tempo e confrontar a população potencialmente abrangida por um 

equipamento de CSP e a população que realmente é abrangida devido às áreas de influência definidas 

pelo SNS.  

Após a caracterização da oferta dos CSP e o seu potencial de cobertura, de forma a confrontar os 

valores adquiridos com análise de rede realizou-se inquéritos aos residentes da área de estudo de forma 

a validar os valores da procura deste tipo de serviço de saúde, o tratamento dos dados adquiridos na 

realização dos inquéritos deve como base o programa SPSS e o Microsoft Excel. 

 

3. Resultados e discussão  

O presente estudo centra-se na acessibilidade física (distância-tempo), e como esta é influenciada 

pelos limites das áreas de influência definidas pelo SNS. Após a caracterização das áreas de influência 

confrontou-se as delimitações administrativas de cada unidade funcional com o potencial de cobertura 

populacional através da análise de rede com os diferentes perfis de deslocação. 

Através da análise é visível que a União de freguesias de São João das Lampas e Terrugem não 

apresenta uma grande disparidade entre o potencial populacional e a população que está inserida na 

sua área de influência, estes resultados são explicados pela enorme área em estudo que permite cobrir 

uma grande área de influência, não existindo uma barreira no potencial populacional a alcançar, 
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contudo, consequentemente apresenta uma baixa densidade populacional (197,5 hab./km2) e uma 

urbanização dispersa o que dificulta o seu acesso até aos 15 minutos, pois apenas o perfil de autocarro 

apresenta uma cobertura de 10% da população. É visível na tabela 1 que mesmo que a população idosa 

se desloque durante 30 minutos a pé até uma unidade de CSP verifica-se que apenas 20% da população 

irá alcançar este serviço de proximidade, em contrapartida ao verificar os perfis de deslocação de 

autocarro é visível que existe uma cobertura de mais de 80% da população que reside até 30 minutos de 

uma unidade. Verifica-se também que no intervalo de tempo entre 15 a 20 minutos existe uma barreira 

no alcance do potencial de cobertura populacional devido à sua área de influência. 

 
Tabela 1. Acessibilidade da população idosa que em União de freguesias de São João das Lampas e Terrugem 

Veloci-

dade 

 

   Tempo 

Pedestre 3,5 

km/h  

Pedestre 1,6 

km/h 

Autocarro 3,5 

km/h  

Autocarro 1,6 

km/h  

Potencial Adm. Potencial Adm. Potencial Adm. Potencial Adm. 

<5 min 3% 3% 1% 1% 3% 3% 1% 1% 

[05 - 10] 5% 5% 2% 2% 10% 10% 3% 3% 

[10 - 15] 4% 4% 2% 2% 10% 10% 4% 4% 

[15 - 20] 8% 8% 8% 8% 65% 65% 78% 65% 

> 30 min 80% 80% 88% 88% 12% 12% 14% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente à freguesia de Palmela e Pinhal Novo é visível uma dinâmica semelhante à freguesia 

do concelho de Sintra, onde até aos 15 minutos não existe alteração entre o potencial populacional e a 

população administrativamente abrangida, contudo, mesmo que esta área apresenta uma fragmentação 

no tecido edificado verifica-se que é menor que na área de estudo do concelho de Sintra, apresentando 

uma maior densidade populacional tanto na freguesia de Palmela (225,6 hab./km2) como na freguesia 

de Pinhal Novo (459,1 hab./km2) originando que existe uma alteração entre a população potencial e a 

população realmente abrangida pois as suas áreas de influência entram em conflito originando uma 

barreira e perda de serviço para aqueles que necessitam, com grande destaque na população que se 

desloca sem dificuldade na sua caminha de autocarro, onde segunda a análise tem um potencial 

populacional de 94% da população a residir até 30 minutos mas apenas 79% pode atingir esses serviços 

de saúde (Tabela 2). Para além deste diferencial, verifica-se também uma quebra de quase metade do 

valor potencial quando se identifica a população idosa que tem dificuldade a caminhar e a população 

que não apresenta dificuldade na sua caminhada.  

 
Tabela 2. Acessibilidade da população idosa que em Palmela 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Após a análise de rede validou-se os dados através de inquéritos, de forma a perceber qual o modo 

de deslocação utilizado pela a população residente na área de estudo.Verificou-se que nas três áreas de 

estudo os dois modos de deslocação preferenciais é o automóvel e o modo pedestre, é visível também 

Veloci-

dade 

 

   Tempo 

Pedestre 3,5 

km/h  

Pedestre 1,6 

km/h 

Autocarro 3,5 

km/h  

Autocarro 1,6 

km/h  

Potencial Real Potencial Real Potencial Real Potencial Real 

<5 min 5% 5% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 

[05 - 10] 20% 20% 3% 3% 15% 15% 3% 3% 

[10 - 15] 16% 16% 6% 6% 22% 22% 7% 7% 

[15 - 20] 20% 18% 32% 31% 53% 38% 45% 42% 

> 30 min 39% 41% 58% 59% 5% 21% 44% 47% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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que na freguesia com uma maior densidade populacional, Pinhal Novo, a população residente opta por 

uma deslocação pedonal até aos serviços de saúde de proximidade, representando mais de metade da 

amostra (52,9%), em oposição as freguesias com menor densidade populacional e com urbanização 

dispersa, onde se verifica uma maior utilização do automóvel para a deslocação até aos CSP, Palmela 

(55,6%) e União de freguesias de São João das Lampas e Terrugem (47,4%). 

Através da análise dos inquéritos verifica-se que uma pequena parte da amostra utiliza o transporte 

publico para se deslocar até aos CSP, em Pinhal Novo 11,8% e na União de freguesias de São João das 

Lampas e Terrugem 10,5%, estes valores acompanham a opinião relativamente à prestação de uma boa 

rede de transportes públicos na sua área de residência, optando por meios alternativos para as suas 

deslocações. 

 

 

Figura 1. Modo de deslocação até aos CSP em Palmela 
Fonte: Inquérito, 2020 

 

4. Conclusões 

Os resultados demonstram que os CSP já existentes apresentam um potencial de prestação de 

serviços, contudo, teriam um maior alcance se as áreas de influência fossem reajustadas, pois de acordo 

com a lei de base todas as pessoas têm o direito de escolher livremente a entidade prestadora de 

cuidados de saúde, contudo, continua a subsistir a organização as áreas de influência impostas pelo 

SNS. Em suma, mesmo com a existência de CSP com uma lógica de proximidade, nem toda a população 

idosa tem o mesmo acesso a estes serviços de saúde, como é visível no caso de da Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados de Vendas do Alcaide que se encontra localizada na freguesia de Palmela, mas 

a sua área de influência apenas cobre a freguesia de Pinhal Novo. Através deste estudo verifica-se que 

existe uma necessidade de criação de novos limites das áreas de influência de cada unidade funcional, 

de modo a tornar uma melhor acessibilidade à população que necessita destes serviços de saúde, 

permitindo abranger um maior número de população, tornando mais rápido o acesso e com maior 

conforto para a população. 

Os resultados obtidos neste estudo reforçam que existe uma maior utilização do automóvel para 

aceder aos serviços de CSP por parte dos residentes da quarta coroa da AML (Marques da Costa et al., 

2020), correspondendo a uma área de menor densidade populacional e com um tecido urbano mais 

fragmentado pois a fragmentação e a dispersão dos espaços de habitação “fomenta o uso do automóvel 

em detrimento dos transportes públicos e dos modos suaves de deslocação, conduzindo à criação de 

desigualdades, designadamente no grupo dos idosos. As barreiras à aquisição de serviços de saúde 

agravam-se quando aumentam as distâncias para aceder aos equipamentos de saúde, complementadas 

por deficientes condições de utilização de transportes públicos” (Ribeiro et al., 2015), verificando que as 

que a oferta de transportes públicos nas áreas periféricas não corresponde às necessidades de 
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deslocações até aos CSP. Deste modo através dos inquéritos realizados é possível concluir que a rede de 

transportes públicos coletivos apresenta uma melhor resposta nas áreas com um tecido urbano 

contínuo, contudo estas freguesias são onde existe uma população mais jovem, deixando a população 

idosa que residente nas freguesias da quarta coroa com fraca rede de transportes e necessidade de 

utilizar o automóvel para alcançar os equipamentos de CSP, assim é visível que as desigualdades na 

mobilidade na AML promove práticas espaciais conflituosas, como uma maior utilização do automóvel 

(Santos, 2016). 
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Resumo: Portugal tem vindo a assistir a um envelhecimento da sua população. Neste contexto, o 

presente estudo tem como objetivo identificar a relação entre a capacidade de resposta dos 

equipamentos da rede de apoio social aos idosos e o modelo de urbanização, considerando uma análise 

diferenciada da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e de três cidades médias portuguesas (Aveiro, 

Coimbra e Faro). A metodologia utilizada inclui a recolha e georreferenciação dos equipamentos de 

apoio aos idosos, dados que serão confrontados juntamente com as características demográficas e o tipo 

de ocupação urbana das áreas de estudo. Através do estudo é possível verificar que a cobertura dos 

equipamentos de serviços de apoio domiciliário é diferenciada tendo em conta o grau de 

envelhecimento populacional e o modelo de ocupação das áreas de estudo. 

Palavras-chave: Envelhecimento; Serviços de proximidade; Equipamentos de apoio social;  

Abstract: Portugal has been witnessing an aging of its population. In this context, the present study 

aims to identify the relationship between the responsiveness of the equipment of the social support 

network for the elderly and the urbanization model, considering a differentiated analysis of the Lisbon 

Metropolitan Area (AML) and three medium-sized Portuguese cities (Aveiro, Coimbra and Faro). The 

methodology used includes the collection and geo-referencing of support equipment for the elderly, 

data that will be compared together with the demographic characteristics and the type of urban 

occupation of the study areas. Through the study it is possible to verify that the coverage of home 

support services equipment is differentiated considering the degree of population aging and the 

occupation model of the study area. 

Keywords: Ageing; Local services; Social support facilities 

 

1. Introdução 

As alterações nas estruturas demográficas e familiares têm-se refletido numa crescente necessidade 

de estratégias públicas de acompanhamento e de resposta à evolução do envelhecimento da sociedade 

portuguesa, apresentando um índice de envelhecimento de 167 (INE, 2020). Em Portugal tem-se 

realçado a atenção para os “serviços de proximidade”, sobretudo de ordem pessoal e social, pela criação 

de uma boa rede de apoio formal (Despacho nº407/98) que inclui: Centros de Dia (CD), Centros de 

Convívio (CC), Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) e Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI). Segundo Parente (2014, in Amaro,1996), a procura deste tipo de apoios responde a uma busca 

de melhor qualidade de vida, de estimulação cognitiva e física, como também de combate à perda de 

relações da vizinhança e à separação das famílias, principalmente em meio rural. Noutra perspetiva, 

salienta-se a sua consideração nas políticas urbanas, nomeadamente pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que fomentou o conceito de Cidade Amiga do Idoso, que consiste numa cidade que 

“estimula o envelhecimento ativo ao otimizar oportunidades para saúde, participação e segurança, para 
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aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem (OMS, 2008, p. 7).” O relatório da 

Cidade Amiga do Idoso (2008) salienta que a falta de vagas em residências seniores e o seu elevado 

custo é uma preocupação comum nas cidades onde o envelhecimento se tem tornado bastante evidente, 

pois a falta de opções adequadas e acessíveis tornam-se numa barreira para a população idosa que não 

pode viver nas suas próprias residências e precisa de acompanhamento diário. Neste quadro, a 

disponibilidade e acessibilidade física a este tipo de serviços são fundamentais para o seu acesso (Palma 

et al, 2017). O presente trabalho, pretende identificar em que medida o potencial de cobertura da rede 

de serviços de apoio formal apresenta diferenças tendo em conta os contextos de envelhecimento e de 

urbanização, tomando como casos de estudo, áreas urbanas com características distintas: a Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) e três cidades médias (Aveiro, Coimbra e Faro).  

 

2. Métodos 

O presente estudo incide sobre a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e em três cidades médias 

integradas nas áreas de Aveiro, de Coimbra e de Faro, sendo a unidade de análise de base para 

agregação a freguesia No sentido de identificar a diversidade territorial associada ao modelo de 

urbanização considerou-se a divisão da AML em três áreas de análise; a Cidade de Lisboa, 

correspondente ao município da Lisboa, a AML Norte e a AML Sul. Paralelamente, considerou-se um 

segundo critério aplicável tanto à área metropolitana como às cidades médias, critério este centrado na 

distância das freguesias à área central de cada cidade, o que permite identificar coroas de freguesias de 

acordo com a sua distância à cidade em estudo (CAOP, 2011). Assim, no caso das AML Norte e Sul a 

primeira coroa inclui todas as freguesias que se encontram até 10 km de distância em linha reta à cidade; 

a segunda coroa apresenta um raio entre os 10 km e os 15 km de distância; a terceira coroa inclui as 

freguesias entre os 15 km e os 25 km de distância; e a quarta coroa inclui todas as freguesias que estão 

além dos 25 km de distância da cidade (Costa, Costa, Louro & Barata, 2020).  

Relativamente às cidades médias, aplicando o mesmo critério, consideram-se os seguintes grupos: 

a Cidade que corresponde às freguesias que estão incluídas no perímetro urbano e estão classificadas 

como cidade de acordo com o Altas das Cidades Portuguesas (INE, 2002); a coroa 1, que corresponde 

às restantes freguesias do município que não se encontram incluídas no perímetro urbano; a segunda 

coroa, que corresponde às freguesias até 10 km de distância do centro da cidade; e a terceira coroa, que 

corresponde às freguesias de 10 km até 20 km do centro da cidade (Fig.1). 

Do ponto de vista dos equipamentos, procedeu-se à recolha e georreferenciação dos equipamentos 

de apoio formal tendo em conta as suas diferentes tipologias. De forma a cruzar esta informação com a 

dinâmica de envelhecimento e de urbanização, recolheram-se os seguintes indicadores: densidade 

populacional, índice de envelhecimento, densidade do edificado, percentagem de tecido urbano 

artificial continuo e descontínuo. A escolha de tecido urbano descontínuo foi no sentido de identificar 

o grau de dispersão na ocupação do território, permitindo assim relacionar a baixa densidade 

populacional, a importância do envelhecimento e a localização dos equipamentos de apoio à população 

idosa. Assim, para atingir o objetivo pretendido confrontaram-se os indicadores demográficos e de 

urbanização, com a capacidade dos equipamentos de cuidados formais, tendo em consideração as 

diferentes tipologias de organização municipal. 
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Figura 1. Área de estudo (CAOP, 2011, Grampcity, 2020) 

 

3. Resultados e discussão 

Considerando as dimensões demográfica e do edificado, verificámos:  

- uma diferença entre o padrão da cidade de Lisboa, extremamente envelhecida e o resto da AML; 

- em relação à AML verificamos que o envelhecimento é maior na coroa 1, a mais densamente 

povoada, maior densidade de alojamentos familiares, tendências consentâneas com maior nível de 

urbanização traduzido pelos valores do tecido urbano contínuo mais elevado face às restantes coroas 2 

e 3, onde todos os indicadores referidos decrescem. A coroa 4 da AML Norte e Sul, voltam a registar 

um aumento do envelhecimento face às coroas precedentes, enquanto a densidade populacional e dos 

alojamentos, bem como os valores do tecido urbano contínuo e descontínuo são os mais baixos, o que 

aponta para contexto rural; 

- em relação às cidades médias, o padrão é distinto. Na cidade encontramos valores mais baixos 

por contraponto às outras coroas, onde o índice de envelhecimento vai aumentando. 

No que diz respeito à capacidade dos equipamentos de acordo com as diferentes coroas de 

distância às cidades, importa considerar dois grandes grupos: 

- os ERPI e SAD, que corresponde aos estabelecimentos dedicados aos idosos dependentes; 

- os CD e CC, que correspondem aos estabelecimentos dedicados aos idosos autónomos. 
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Tabela 1. Indicadores demográficos e do modelo de urbanização das áreas de estudo (CAOP, 2021, INE, 2021, COS, 2018) 

    

 

Densidade 

Populacional 

Índice de 

Envelheci-

mento 

Densidade 

de Aloja. 

Familiares 

Tecido 

urbano 

contínuo 

Tecido 

urbano 

descontínuo 

  

Cidades/Coroas hab.km2 (%) 

(Aloj. 

Familiares/k

m2) 

(%) (%) 

    Ano 2021 2021 2021 2018 

AML 

AML 

Norte 

Cidade de Lisboa 6321,02 181,47 3709,26 34 6 

Coroa 1 6739,25 168,35 3411,28 34 7 

Coroa 2 4687,47 142,39 2292,28 20 15 

Coroa 3 1438,56 128,92 683,82 9 10 

Coroa 4 283,06 144,78 157,17 2 7 

AML 

Sul 

Coroa 1 2524,48 164,33 1311,52 16 14 

Coroa 2 945,27 136,40 532,24 6 13 

Coroa 3 371,10 123,98 182,33 3 7 

Coroa 4 161,16 175,12 90,83 1 2 

Aveiro 

Cidade de Aveiro 691,12 153,54 337,43 7 12 

Coroa 1 250,41 176,89 143,23 1 4 

Coroa 2 272,57 174,68 154,43 2 8 

Coroa 3 196,38 194,84 103,42 1 7 

Coimbra 

Cidade de Coimbra 1164,65 206,37 731,84 16 6 

Coroa 1 229,37 228,50 117,31 3 5 

Coroa 2 121,02 209,90 65,20 2 4 

Coroa 3 93,91 239,33 56,53 2 3 

Faro 

Cidade de Faro 562,83 151,38 317,38 4 3 

Coroa 1 119,38 205,75 73,12 0,3 4 

Coroa 2 219,74 159,10 140,42 1 7 

Coroa 3 123,13 194,58 132,81 1 4 

 

Começando pelas EPRI e SAD podemos verificar que: 

- a cidade de Lisboa destaca-se novamente da restante AML, sendo que a AML Norte apresenta 

coberturas muito mais favoráveis que a AML Sul; as diferenças acentuam-se nas SAD extremamente 

enfraquecida nos municípios da AML Sul; 

- esta tendência ocorre em municípios com menor densidade e surge aliada a uma forma de 

ocupação mais dispersa, pautada por valores mais elevados de tecido urbano descontínuo; das três 

cidades, Aveiro é onde se verificam as melhores taxas de capacidade ERPI por 1000 habitantes com mais 

de 65 anos, enquanto Coimbra, cidade extremamente envelhecida apresenta a melhor performance das 

3 no que respeita a SAD; 

- quando olhamos para as periferias verificamos que a capacidade aumenta da coroa 1 para a 3, ou 

seja o espaço rural apresenta taxas mais altas de cobertura; em relação às SAD, Coimbra também, se 

destaca. 

Em relação ao segundo grupo, destacam-se os CD em Lisboa, mais uma vez, face à AML, onde os 

valores são particularmente baixos, mostrando a fraqueza de serviço para idosos não dependentes. 
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Tabela 2. Capacidade dos equipamentos da rede de apoio social de acordo com o modelo de urbanização das áreas de 
estudo (CAOP, 2011, Carta Social, 2021) 

 

Caso de 

Estudo 

Cidades/Coroas 

Capacidade da 

ERPI por mil hab. 

c/ 65 e + anos 

Capacidade 

da SAD por 

mil hab. c/ 

65 e + anos 

Capacidade 

de CC por 

mil hab. c/ 

65 e + anos 

Capacidade de 

CD por mil hab. 

c/ 65 e + anos 

Ano  2021 2021 2021 2021 

AML 

AML 

Norte 

Cidade de Lisboa 41,57 72,07 6,75 30,31 

Coroa 1 15,83 34,91 7,92 23,95 

Coroa 2 19,56 18,41 11,42 14,54 

Coroa 3 30,36 33,93 8,68 16,05 

Coroa 4 44,76 28,02 14,14 17,52 

AML 

Sul 

Coroa 1 9,42 3,80 1,30 3,83 

Coroa 2 1,19 2,83 0,00 6,63 

Coroa 3 14,23 1,61 0,83 4,43 

Coroa 4 11,95 5,73 0,00 2,58 

Aveiro 

Cidade de Aveiro 54,84 41,99 2,45 33,75 

Coroa 1 15,70 48,26 0,00 19,07 

Coroa 2 35,97 38,48 4,73 20,96 

Coroa 3 39,23 36,96 6,50 25,26 

Coimbra 

Cidade de 

Coimbra 
35,83 60,26 28,43 29,60 

Coroa 1 19,51 33,17 1,68 31,63 

Coroa 2 37,92 34,40 0,00 46,14 

Coroa 3 49,85 51,51 2,89 44,01 

Faro 

Cidade de Faro 25,50 42,34 5,35 16,05 

Coroa 1 72,00 17,55 0,00 5,06 

Coroa 2 30,59 22,97 0,00 18,93 

Coroa 3 22,46 16,92 0,00 23,47 

 

4. Conclusões 

Conclui-se, os idosos residentes na cidade de Lisboa residem em áreas urbanas com uma elevada 

densidade populacional e de alojamento, proporcionando, assim, uma maior capacidade da rede de 

equipamentos de cuidados formais em comparação com as outras freguesias existentes na AML. A 

cidade de Lisboa apresenta uma forte capacidade de resposta por parte dos serviços de apoio 

domiciliário, permitindo um envelhecimento ativo nas suas residências com interação com o espaço 

envolvente. 

Confirma-se a relação entre a capacidade de resposta e o sistema de povoamento. As elevadas taxas 

de cobertura em áreas rurais correspondem a menos estabelecimentos, mas também menor procura; 

pelo contrário nas áreas mais densamente povoadas encontramos capacidades diferenciadas, mas as 

cidades são as que apresentam maior diversidade de serviços.  
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As “Cidades e as Comunidades Sustentáveis” são um dos desafios que as Nações Unidades lançaram aos 

Estados, para ser desenvolvido até 2030 (ODS 11). Pretende-se que as populações possam ter acesso a habitação 

acessível e segura, assim como beneficiar de um planeamento inclusivo, sustentável e saudável. É necessário dar 

prioridade a um espaço urbano que materialize o equilíbrio entre a dimensão do ambiente, das infraestruturas e da 

sociedade, assegurando um justo acesso aos recursos da cidade. Além disso, urge pensar e propor processos capazes 

de antecipar e mitigar situações de risco a que as comunidades urbanas mais vulneráveis estão expostas. Tendo 

como mote tais princípios, este eixo pretende ser um espaço de análise, de reflexão e de debate sobre temas relativos 

às dinâmicas geográficas relacionadas com as “cidades, [a] habitação e [a] inclusão social”, nomeadamente: 

6) Planeamento, políticas públicas e coesão urbana 

7) Direito à cidade e justiça espacial 

8) Habitação: da segregação à inclusão 

9) A gentrificação dos espaços urbanos 

10) Territórios urbanos saudáveis e qualidade de vida 

11) Riscos sociais e populações vulneráveis na cidade 

12) As cidades e a habitação depois da pandemia 
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ÁREAS VERDES PARA QUEM? GENTRIFICAÇÃO 

VERDE NO BRASIL E NA ALEMANHA 
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Resumo: Através de abordagem crítica pretende-se demonstrar as estratégias e formas de apropriação 

de um parque público (São Paulo, Brasil) e de elementos/discursos de sustentabilidade (Frankfurt, 

Alemanha) em projetos imobiliários residenciais. A análise de preços, de propaganda e pesquisas de 

campo empregadas no estudo identificou novos empreendimentos próximos ao parque ou vinculados 

à elementos/discursos de sustentabilidade com valorização de aproximadamente 100% sobre os valores 

médios de outros imóveis. As práticas no mercado imobiliário indicam que o processo de gentrificação 

verde está se desenvolvendo mais rapidamente do que a expansão de espaços verdes coletivos e da 

produção de cidades sustentáveis. 

Palavras-chave: Gentrificação verde; mercado imobiliário; apropriação da natureza; produção espaço 

urbano 

Abstract: Through a critical approach, our goal is to demonstrate the strategies and forms of 

appropriation of a public park (São Paulo, Brazil) and sustainability elements/discourses (Frankfurt, 

Germany) in residential real estate projects. The analysis of prices, marketing and field research 

identified new developments, close to the park or linked to the sustainability element/discourse, with a 

valuation of approximately 100% over the average prices of other properties. Practices in the real estate 

market indicate that the green gentrification process is developing faster than the expansion of collective 

green spaces and the production of sustainable cities. 

Keywords: Green gentrification; real estate market; appropriation of nature; production of urban space 

 

1. Introdução 

Enquanto as mudanças climáticas afetam a todos no planeta, o acesso à natureza na cidade, foco 

de inúmeros projetos de resiliência urbana e restauro de condições mínimas de sustentabilidade é 

desigual e seletivo. Em tempos de pandemia do Covid-19 os espaços na natureza na cidade foram 

ressignificados e valorizados, através do aumento da procura por imóveis com jardins ou próximos à 

áreas verdes. Se para a maioria dos moradores da cidade, o direito à cidade (Lefebvre, 1969) é uma 

incógnita, o direito à natureza na cidade (Henrique, 2009) está ainda mais distante, mais incerto e, ao 

mesmo tempo, mais imprescindível e imediato. É fundamental pensarmos formas de justiça 

espacial/territorial (Harvey, 2009) para essa população excluída dos direitos, serviços ambientais e 

infraestruturas básicas nos projetos de planejamento que envolvam a natureza nas cidades. 

No processo capitalista de produção do espaço, as áreas verdes urbanas tornam-se amenidades 

com alto potencial à mercantilização da natureza operada no mercado imobiliário. Em tempos de 

mudanças climáticas e pressão crescente por necessárias e urgentes práticas urbanas sustentáveis, 

observa-se uma associação entre empreendimentos imobiliários e a natureza que perpassa a 

incorporação de mais-valias geradas pela implantação de parques públicos ou elementos/discursos de 

sustentabilidade.  

O acesso à natureza na cidade e à sustentabilidade urbana não podem configurar-se apenas como 

uma possibilidade de consumo, mas sim como um direito universal (Henrique, 2009), abrangendo a 
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totalidade da cidade e seus cidadãos, independente do bairro, raça, idade, gênero ou renda. Para atingir 

esse objetivo é preciso desvelar os processos de apropriação da natureza na cidade. Vendendo moradias 

associadas às áreas verdes ou estilos de vida sustentáveis, os agentes imobiliários produzem um acesso 

desigual à natureza na cidade.  

A gentrificação verde (Baumgartner, 2021a e 2021b; Gold & Lewis, 2017; Haase et al., 2017; 

Anguelovski & Connolly, 2019) é um dos resultados desse processo e se materializa excluindo (Marcuse, 

1985) uma parcela da população dos benefícios da vida urbana nas proximidades das amenidades 

naturais ou de uma habitação sustentável, em função da seletividade gerada pelos preços da moradia.  

Assim, a gentrificação verde leva a substituição da população originária de uma localidade por 

uma de maior renda ou impede uma camada de menor renda de ocupar esses espaços. É impulsionada 

por obras de aumento de áreas verdes urbanas, criação de parques lineares, de jardins e bosques 

urbanos, criação de lagos, lagoas e renaturalização/ambientalização de zonas ribeirinhas e costeiras, 

emprego de tecnologias sustentáveis na construção, busca de eficiência energética, empreendimentos 

com oferta de serviços ambientais como sequestro e retenção de carbono ou diminuição do efeito de 

ilha de calor em áreas urbanas, construção de telhados ou muros verdes ou mesmo de elementos de 

marketing verde e de discursos de sustentabilidade.  

Por ser um produto raro e exclusivo, Henrique (2006) já havia apontado que a natureza na cidade 

é sentida, vivida e usufruída de maneira completamente diferente pela sociedade, de acordo com sua 

localização na cidade (centro, periferia, condomínio fechado, conjunto habitacional) e renda. Para as 

camadas de maior renda a natureza é positiva, enaltecida e com um valor a ser pago. Já os mais pobres 

e periféricos, cujas moradias se encontram em locais de risco, sem saneamento básico e infraestrutura 

adequada, sentem a hostilidade, os perigos e problemas naturais (mosquitos, doenças, ratos, cobras, 

deslizamentos, enchentes).  

 

2. Métodos 

O trabalho de pesquisa iniciou-se com a leitura e análise das referências bibliográficas e 

documentos de organismos multilaterais. Após essa etapa foram realizadas consultas à diversos sítios 

online dedicados ao mercado imobiliário para levantamento de imóveis à venda que se 

autorreferenciam nas propostas de construção sustentável, inclusive recebendo prêmios e certificações 

internacionais e que contribuem para a sustentabilidade urbana ou aqueles que se localizam em áreas 

que receberam investimentos, notadamente público, na construção ou requalificação de espaços de 

natureza (parques, praças, jardins, entre outros).  

Como se trata de uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo não é produzir uma generalização ou uma 

quantificação do processo de gentrificação verde, a intenção é de identificar diferentes estratégias e 

formas de apropriação da natureza e dos discursos de sustentabilidade pelos agentes do mercado 

imobiliário.  

Com o banco de dados indicativo à esses imóveis, foi realizada uma seleção para fins de 

apresentação nesse texto, destacando a análise efetuada sobre imóveis novos ou em construção 

localizados ao redor de um parque público em São Paulo (Brasil) e um imóvel em construção com selos 

de sustentabilidade em Frankfurt (Alemanha). Nesse recorte, foram realizados trabalhos de campo 

nessas duas cidades para observação direta da paisagem urbana na qual os empreendimentos estão 

inseridos, bem como dos contextos geográficos em seu entorno imediato para avaliação topo-

morfológicas das demais construções, considerando o uso, padrão e a tipologia dessas edificações. 

Também foram realizadas pesquisas sobre os preços de venda de unidades habitacionais nesses 

desenvolvimentos imobiliários, bem como dos valores médios nos bairros onde estão localizados, 

buscando inclusive uma avaliação da evolução temporal dos preços, quando possível. Também foram 

feitos levantamentos fotográficos para auxiliar a interpretação da paisagem, tanto da sua constituição 

atual quanto de imagens antigas que ajudaram a identificação das mudanças pelas quais a área passou, 

com destaque para a requalificação e refuncionalização das mesmas.  
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3. Resultados e discussão 

Em Frankfurt/Alemanha foi realizado um estudo de caso para o empreendimento ‘Kuhlio’, que 

recebeu o primeiro certificado GreenPass do referido país, indicando que esse desenvolvimento 

imobiliário apresenta elementos na melhoria do clima urbana, atua na segurança climática com diversas 

tecnologias que asseguram a sustentabilidade da sua construção, especialmente no tocante a eficiência 

energética. É importante destacar que a eficiência energética é a ação de sustentabilidade mais 

recorrente no marketing verde de empreendimentos imobiliários.  

O conjunto residencial está localizado é em uma área que já passa por um processo de gentrificação, 

vinculada à refuncionalização de um conjunto industrial transformado em edificação residencial e 

comercial (supermercado) e requalificação de inúmeros prédios residenciais antigos, cuja tipologia 

indicava se tratar de unidades habitacionais para classe operária com forte relação a antiga fábrica que 

existia no local, segundo análise de um acervo fotográfico histórico para o logradouro Kuhwaldstraße (as 

fotografias podem ser acessadas em  https://de.phorio.com/file/929056894 e https://www.deutsches-

architekturforum.de/thread/4146-frankfurts-city-west-thread/?pageNo=12). 

A avaliação do material de propaganda do empreendimento, que se propõe a ser ‘cool’ e apresenta 

como diferencial uma estação para compartilhamento de automóveis, estacionamento para bicicletas e 

um pequeno parque infantil (notadamente não se trata de um empreendimento destinado a famílias 

com muitas crianças), indica o perfil de seu público alvo e já apresenta elementos que exclui/seleciona 

uma gama da população que poderia se beneficiar das amenidades ambientais em umas das unidades, 

cujo tamanho varia entre 40 e 120m². 

Nesse diálogo entre o empreendimento e a natureza, na comunhão entre o verde e o mercado 

imobiliário, o preço é o grande elemento de exclusão e seleção, sendo o fator que define quem poderá 

usufruir do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento sustentável apresentado pelo proejto. 

A pesquisa de preço em novembro (2020) indicada que as unidades menores, com menor acesso as 

amenidades tinham preços médios de € 8.623,12 m², enquanto as unidades maiores (coberturas) 

possuíam valores médios de € 9.334,83 m², configurando uma média de € 8.867,05 m², representando 

uma valorização de 94,48% acima dos valores médios encontrados para outros imóveis na mesma região 

da cidade de Frankfurt (www.numbeo.com). Já em março de 2021, durante o trabalho de campo 

pudemos avaliar a topo-morfologia da paisagem na área gentrificada. 

Assim, nessa área já fortemente vinculada a um processo ‘clássico’ de gentrificação relacionado a 

refuncionalização e requalificação de bairros operários e plantas industriais, acrescenta-se um novo tipo 

de gentrificação, a verde. Nesse caso, o perfil dos futuros moradores foi o incentivador para a construção 

de um empreendimento com forte apelo na sustentabilidade, ou seja, não é a amenidade ambiental que 

fomenta a gentrificação, como no caso de São Paulo. 

Em São Paulo, o acompanhamento do processo de mercantilização e apropriação da natureza 

perpassa a análise dos preços de imóveis residenciais novos, construídos ou em construção após a 

finalização das tratativas de conciliação em torno da criação do Parque Augusta (Baumgartner. 2021a). 

A criação do Parque Augusta, que até setembro de 2021 ainda foi não inaugurado, ocorreu após 

forte disputa entre movimentos sociais e agentes do mercado imobiliário, resultado na aquisição da área 

de aproximadamente 23 mil m² pela prefeitura municipal. 

Apesar de ser agora uma área verde protegida, o mercado imobiliário foi extremamente ágil na 

apropriação dessa amenidade ambiental. As estratégias de marketing de empreendimentos residências 

rapidamente se associaram a presença do parque, resultando uma valorização dos preços do metro 

quadrado em suas ruas circundantes.  

Para fins de padronização com o estudo de caso em Frankfurt, usaremos os dados de novembro de 

2020, que indicam que o valor por metro quadrado na região onde se encontra o parque é de R$ 9.412,00 

(www.proprietariodireto.com.br), representando um incremento de 162,99% no preço médio após a 

decisão final favorável a criação do parque (a inflação no período foi de 7,45%). 

Os empreendimentos com frente para o parque possuem preços ainda mais elevados, entre R$ 

12.779,19 m² (Olha Augusta) e R$ 16.101 m² (You, Central Park), uma valorização de quase 100% em 

relação aos preços de outros imóveis no mesmo bairro.  

Devido a sua proximidade com a área verde e acesso à toda a infraestrutura urbana básica do centro 
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da cidade, esses imóveis não são acessíveis a uma parcela da população que já habitava essa área, bem 

como exclui uma grande parcela da população da possibilidade de aquisição de um imóvel com essas 

características. 

Nesse caso, o processo de gentrificação verde é produzido após a construção da amenidade 

ambiental. Além disso, o setor privado acaba por se apropriar das mais-valias geradas pelo investimento 

público na infraestrutura verde. 

 

4. Conclusões 

A pesquisa identificou que a gentrificação verde nos estudos de caso é produzida por um processo 

de exclusão/seleção de possíveis compradores/moradores dos imóveis localizados na proximidade do 

parque ou que apresentam elementos/discursos de sustentabilidade. O processo é, visualmente e 

espacialmente, mais evidente e mais abrangente em Frankfurt, mas se expande mais rapidamente em 

São Paulo, mesmo que pontualmente em algumas edificações. 

Ao mesmo tempo que a cidade é a aparente negação da natureza, o espaço urbano pelas suas 

características, recursos sociais e educacionais, diversidade e densidade, poderia ser a plataforma de 

lançamento de um processo de (re)valorização de uma concepção emancipatória coletiva na produção 

e uso da natureza na cidade em prol de um presente/futuro sustentável.  

Entretanto, as práticas observadas no mercado imobiliário indicam que essa opção está distante de 

concretizar, uma vez que inúmeros desenvolvimentos residenciais se associam à presença de espaços 

de natureza ou mesmo de elementos/discursos de sustentabilidade como estratégia de valorização, 

produzindo um acesso desigual às amenidades ambientais urbanas. 

Torna-se necessário analisar e apresentação essas apropriações, que ditam quem pode usufruir das 

áreas verdes e de espaços urbanos sustentáveis a fim de reverter essa situação. Enquanto alguns 

empreendimentos imobiliários destinados a moradores de alta renda apresentam reservas de natureza 

em suas áreas, nas áreas mais pobres das cidades, principalmente naquelas do mundo ‘em 

desenvolvimento’, observamos a negação e o banimento da natureza, transformando-a até em um 

elemento negativo, relacionada aos riscos e desastres ambientais.  

Ao mesmo tempo que a natureza na cidade, um direito de todos, não é incluída nos planos 

urbanísticos dos bairros populares e nos projetos habitacionais para os mais pobres, apesar de diversas 

legislações preverem reservas de áreas verdes, as contradições da produção capitalista do espaço 

urbano não são devidamente inseridas nos diagnósticos das ações de renaturalização e nos projetos de 

resiliência e mitigação das alterações climáticas.  

Infelizmente, em muitos estudos sobre desenvolvimento urbano sustentável, a visão crítica e 

dialética sobre o acesso desigual à natureza e o processo de gentrificação é deixado de lado, tanto por 

uma busca rápida de soluções, evitando a complexidade e as contradições, quanto por um apelo aos 

fundos privados e ao mercado para incorporar um discurso ou ação ambiental. 

A natureza na cidade não pode ser um privilégio apenas daqueles com poder aquisitivo para 

comprá-la, preservá-la ou produzi-la, não pode se configurar com um produto raro a ser consumido 

apenas pelos habitantes das cidades com dinheiro suficiente para comprar imóveis de luxo. 
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Resumo: Para mitigar as externalidades negativas trazidas pelo crescente número de arrendamentos de 

curto prazo (short-term rentals, STR), diversas cidades pelo mundo fora estão a procurar soluções para a 

sua regulamentação. Este estudo efetua uma leitura do regulamento implementado em Lisboa. Trata-

se de um regulamento com abordagem de “permissão com restrições” de tipo quantitativo, que procura 

limitar o crescimento dos STRs em algumas zonas da cidade. A sua implementação foi importante, mas 

sugere-se a sua revisão por, entre outras considerações, não ser capaz de acompanhar a rápida dinâmica 

do mercado que pretende regulamentar.     

Palavras-chave: turismo urbano; turistificação; arrendamento de curto prazo; abordagens regulatórias; 

Lisboa. 

Abstract: To mitigate the negative externalities brought about by the growing number of short-term 

rentals (STR), several cities around the world are looking for solutions to its regulation. This study 

makes a reading of the regulation implemented in Lisbon. It is a “permission with restrictions” 

regulation with a quantitative type of approach that seeks to limit the growth of STRs in some areas of 

the city. Its implementation was important, but its revision is suggested because, among other 

considerations, it is not able to keep up with the rapid dynamics of the market it intends to regulate. 

Keywords: urban tourism; touristification; short-term rentals; regulatory approaches; Lisbon. 

 

1. Introdução  

O advento do capitalismo de plataforma, juntamente com o crescimento do turismo urbano, tem 

contribuído para o grande aumento dos apartamentos arrendados por curto prazo (short-term rentals, 

STR). Em numerosas cidades ao redor do mundo, este crescimento tem tido consequências, entre outras, 

sobre o mercado imobiliário, contribuindo para a crise da habitação e para processos de turistificação 

(Cocola-Gant, 2016). Consequentemente, têm surgido numerosos protestos por parte da sociedade civil, 

clamando pela intervenção dos poderes públicos para disciplinar o mercado (Gainsforth, 2020).  

Alguns governos locais têm respondido ao crescimento dos apartamentos turísticos, criando 

regulamentos com caraterísticas e graus de rigidez diferentes (Colomb & Moreira, 2021; Nieuwland & 

van Melik, 2020). Todavia, a implementação destas regulamentações, nem sempre bem acolhidas por 

todos os stakeholders envolvidos, apresenta algumas dificuldades devido à dinâmica própria deste 

mercado (Colomb & Moreira, 2021; Gainsforth, 2020). 

Na última década, Lisboa tem apostado no turismo como atividade económica predominante, 

afirmando-se como destino turístico internacional (Pavel, 2017). Neste contexto, o número de STRs 

cresceu exponencialmente, contribuindo para o aumento dos preços de venda e arrendamento da 

habitação, para a diminuição da oferta de arrendamento de longa duração e, de forma ampla, para 

processos de turistificação (Marques Pereira, 2020; Cocóla-Gant & Gago, 2019; Rio Fernandes et al., 2019; 

Mendes, 2017). Em resposta, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, em 2019, o Regulamento 

Municipal do Alojamento Local, RMAL (Aviso nº 17706 D/2019), para regulamentar os STRs no 

município. 

Através de uma abordagem teórico-exploratória, o presente trabalho pretende efetuar uma análise 
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crítica do RMAL. Conclui-se com a elaboração de recomendações para a sua revisão, com o objetivo de 

mitigar os efeitos negativos que o excesso de STR tem do ponto de vista socioeconómico e territorial. 

O short-paper é estruturado como segue: i) análise teórica dos diversos tipos de abordagens 

regulatórias dos apartamentos turísticos; ii) análise do RMAL; iii) conclusões. 

 

2. Apartamentos turísticos e sua regulamentação  

A ligação entre turismo e investimento imobiliário através das residências para férias não é um 

fenómeno recente. Mas foi o advento do capitalismo de plataforma a levar, na última década, à expansão 

e diversificação do fenómeno, crescimento suspenso pelo início da pandemia de COVID-19.  

O sucesso do modelo STR deve-se ao facto de oferecer vantagens para os investidores, em 

particular uma maior rentabilidade aliada à flexibilização do mercado. Por outro lado, contribui para a 

diminuição do número de apartamentos disponíveis no mercado de arrendamento de longa duração e 

para uma situação especulativa em que o valor da habitação permanente é equiparado ao da habitação 

arrendada por temporada. Em última instância, o arrendamento de curta duração transforma a 

habitação num atrativo financeiro, contribuindo para fenómenos de turistificação (Cocola-Gant, 2016).  

Colomb & Moreira (2021) distinguem entre três práticas de aluguer de curto prazo: 

1. profissional; 

2. em residência principal ou secundária; 

3. em parte da residência principal. 

Apesar da retórica do compartilhamento e da complementação da renda por parte das famílias de 

classe média utilizada como estratégia de marketing pelas plataformas digitais (Gainsforth, 2020), os 

STRs profissionais são cada vez mais numerosos. Atualmente assiste-se «à transição de uma atividade 

de economia de partilha para a consolidação de uma indústria profissional» (Cocola-Gant et al., 2021: 

1).  

Apesar das externalidades positivas que o crescimento dos STRs implica, as negativas têm levado 

ao surgimento de movimentos de protestos em diversas cidades (Gainsforth, 2020). Os conflitos 

existentes mobilizam stakholder com origens e motivações diferentes, que variam dos atores do mercado 

de aluguel de curto prazo, aos representantes do setor hoteleiro ou da sociedade civil, entre outros. 

Face a esta situação, diversos governos locais criaram instrumentos legais que visam a 

regulamentação dos STRs. Trata-se de regulamentos adaptados às especificidades locais que, de forma 

geral, apresentam três graus de rigor: i) laissez-faire, ii) permissão com restrições, iii) proibição (Colomb 

& Moreira, 2021; Nieuwland & van Melik, 2020). A primeira abordagem não é propriamente uma 

regulamentação, não sendo tomada nenhuma medida; apenas, em alguns casos, são criados acordos 

com as plataformas digitais para receber impostos. A terceira implica a proibição total dos STRs num 

determinado território. Segundo Nieuwland & van Melik (2020), a abordagem “permissão com 

restrições” é a mais comum e pode ter quatro tipologias de restrições:  

1. Quantitativa: limitação do número de STRs, de dias em que os apartamentos podem ser 

arrendados por ano ou da quantidade de visitantes permitidos no território. 

2. Localização: confinamento dos STRs em áreas específicas. 

3. Densidade: limitar ou proibir a presença de STRs em determinadas áreas. 

4. Qualitativa: tipo de prática de aluguer permitido; requisitos de segurança; outros. 

Juntamente a estas restrições, pode existir a obrigatoriedade de obter uma autorização (concedida 

para o exercício de uma atividade económica e/ou para uma alteração do uso do solo, pode ser recusada) 

ou um registo (declaração de atividade com a obtenção de um número de registro concedido 

automaticamente).   

Os governos locais têm dificuldade em implementar e fazer cumprir os regulamentos, devido à 

falta de recursos para enfrentar a natureza dinâmica do mercado e à dificuldade em obter dados precisos 

sobre o fenómeno, que as plataformas, geralmente, não aceitam divulgar. No caso Europeu, perante as 

medidas regulatórias de algumas cidades, Airbnb e outras plataformas de arrendamento online têm 

feito lobby para pressionar as instituições da União Europeia (EU) a interpretar as regras da EU de 

forma a se adequar aos seus interesses (CEO, 2018).    
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A regulamentação dos STRs é, de facto, uma questão complexa que envolve posições contrastantes 

entre diferentes stakeholders, bem como considerações sociopolíticas entre, por um lado, a liberdade de 

utilizar a propriedade privada através de uma atividade económica que se baseia no valor de troca 

atribuído à habitação e, por outro, a proteção do estoque residencial de uma cidade e do valor de uso 

da habitação (Colomb & Moreira, 2021).   

 

3. Regulamentação dos apartamentos turísticos em Lisboa 

Em Portugal, os STRs enquadram-se na figura jurídica do Alojamento Local, AL (Decreto-Lei nº 

39/2008), com regime jurídico próprio (Decreto-Lei nº 128/2014), que regulamenta moradias (edifícios 

unifamiliares), apartamentos (frações autónomas de edifício), estabelecimentos de hospedagem 

(unidades de alojamento constituídas por quartos) e quartos (máximo três na residência fiscal do 

locador), que prestam serviços pagos de alojamento temporário a turistas. Para explorar legalmente 

estas unidades é necessário obter um número de registo através da inscrição no Registro Nacional de 

Alojamento Local (RNAL). O número de ALs aumentou rapidamente na última década, alcançando, 

em 2021, os 95192 a nível nacional e os 19313 em Lisboa (www.travelbi.turismodeportugal.pt) [O 

número de ALs registrados oficialmente é inferior ao dos anunciados online, devido a fenómenos como 

a ilegalidade. Em Lisboa, em 2018 havia 31866 listagens online (Rio Fernandes et al., 2019) e 17700 

oficiais]. 

O intenso crescimento dos STRs colocou Lisboa no sexto lugar das cidades europeias com maior 

número de STRs por 1000 habitantes (Adamiak, 2018). Consequentemente surgiram externalidades 

negativas, em particular o aumento dos preços da habitação e a turistificação dos bairros históricos 

(Marques Pereira, 2020; Cocola-Gant & Gago, 2019; Mendes, 2017). 

Neste contexto, é aprovada, a nível nacional, a Lei n.º 62/2018 que atribui às Câmaras Municipais 

os poderes para criar, nos seus territórios, áreas de contenção para a restrição do número de ALs, com 

base em rácios entre o número de registos de AL e o das habitações permanentes. Lançam-se assim as 

bases para a criação de regulamentos municipais com a abordagem “permissão com restrições” de tipo 

quantitativo. 

No mesmo ano, a CML elabora o Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa (CML, 2018) que, com 

vista à regulamentação dos ALs, propõe a criação de catorze zonas turísticas homogéneas (ZTH) que 

delimitam as áreas da cidade com maior concentração de ALs.  

Em 2019 é aprovado o RMAL, que define, para cada ZTH, um ratio entre os estabelecimentos de 

AL e os imóveis disponíveis para habitação e a criação de dois tipos de áreas de contenção: 

1. Absoluta, ZTH com ratio igual ou superior a 20%, não são concedidos novos registos de AL, 

com exceções (art. 5º).  

Relativa, ZTH com ratio entre 10% e 20%, com exceções (art. 6º). 

Não são previstas autorizações nem limitações para novos registos no resto da cidade. Não há 

regras específicas para as plataformas online, apenas um acordo entre a CML e Airbnb para cobrança 

da Taxa Turística (Deliberação n.º 159/CM/2016), enquanto utilizando outras plataformas é necessário 

efetuar o pagamento por conta própria. Os anúncios devem exibir o número de registo no RNAL, mas 

as plataformas não devem verificar a informação nem partilhar os dados com as autoridades locais. O 

anfitrião deve comunicar as informações dos hóspedes ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Não é possível efetuar uma avaliação da eficácia do Regulamento com base a evolução dos dados 

quantitativos do número de ALs, sendo que quatro meses após a sua entrada em vigor eclodiu a 

pandemia de COVID-19, causando a queda da atividade turística e levando a um período anómalo. Mas 

é possível efetuar algumas considerações acerca do RMAL: 

1. Para a determinação dos ratio são utilizados dados desatualizados ou parciais: i) para os fogos 

permanentes os Censos de 2011; ii) para os ALs, os dados do RNAL que não tem em 

consideração os ALs ilegais, 43% dos anúncios online em 2019 (Banza & Lopes, 2020).  

2. Não é apresentada uma justificação para a escolha dos ratio de 10% e 20%. 

3. No resto da cidade não há limitações, assim não prevendo a possibilidade de um crescimento 

excessivo em outras áreas, especialmente as limítrofes às de contenção.  

https://cgeop.pt/
https://dre.pt/pesquisa/-/search/247248/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/247248/details/maximized
http://www.travelbi.turismodeportugal.pt/
https://bmpesquisa.cm-lisboa.pt/pls/OKUL/app_bm.download_my_file?p_file=2373#search=


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
400 

 

4. Não é prevista uma monitorização constante da evolução dos ALs, com consequente revisão 

periódica das áreas de contenção. 

5. Não é promovido o decréscimo do número de unidades de AL nas áreas já saturadas. Ao 

contrário, são previstas situações excecionais em que podem ser concedidas novas 

autorizações nas áreas de contenção (Art. 7º). 

6. É tida em conta apenas a oferta dos ALs, 111345 camas, sem considerar os restantes 

empreendimentos turísticos, 48215 camas (sigtur.turismodeportugal.pt), apesar de a 

relação camas-residentes definir de forma mais completa o impacto global do turismo 

sobre a habitação.    

7. Para além da limitação contornável segundo a qual um proprietário não pode ter mais que sete 

STR nas áreas de contenção, não existe distinção entre anfitriões profissionais ou não, 

apesar da crescente profissionalização do setor na cidade (Cocola-Gant et al., 2021). 

8. É prevista a possibilidade de criar ações de fiscalização, dada a possibilidade de aumento de 

estabelecimentos ilegais, mas não é posta em prática. 

 

4. Conclusões  

A procura de um equilíbrio entre os usos turístico e residencial em cidades que, como Lisboa, se 

encontram nos circuitos turísticos internacionais é particularmente importante para contribuir para 

mitigar problemas como a turistificação e a falta de acesso à habitação. A regulamentação das 

plataformas online de arrendamento por curto prazo joga um papel relevante neste contexto. 

A implementação em Lisboa do RMAL foi importante, marcando um primeiro passo na procura 

de uma solução, mas parece precisar de uma revisão. A aplicação destes regulamentos é difícil devido 

à natureza dinâmica do mercado e da prática online. Por isso, será importante a criação de um gabinete 

municipal que efetue ações de fiscalização e acompanhe a rápida dinâmica do mercado, efetuando uma 

monitorização [está atualmente em elaboração por parte da CML um Relatório de Monitorização do 

RMAL para o período novembro 2019 – abril 2021] constante e implementando, em curto tempo, 

alterações ao RMAL, como no caso da alteração do ratio numa determinada zona.   

Paralelamente, é fundamental adquirir dados quantitativos atualizados (Censos 2021) e exigir a 

partilha, por parte das plataformas digitais, das listagens reais de STR para efetuar uma revisão dos 

ratio, que deveriam contemplar todos os empreendimentos turísticos, e, consequentemente, das zonas 

de contenção nas quais, mesmo em casos excecionais, não deveriam ser permitidos novos ALs. É 

necessário também efetuar um estudo sobre o valor dos ratio que determinam as zonas de contenção, 

atualmente não justificados. 

Não sendo o AL o único responsável da pressão do turismo sobre a cidade, seria importante efetuar 

um estudo sobre a capacidade de carga turística. Parece importante procurar soluções mais ágeis para 

se adaptar aos novos tipos de tecnologia e, ao mesmo tempo, integrá-las num contexto amplo de 

políticas públicas destinadas a salvaguardar o direito à habitação e à cidade das populações locais. 
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Resumo: O estudo identificou e analisou os conflitos de uso do solo com as Áreas de Proteção 

Permanente (APPs). Foram realizadas  revisão bibliográfica; levantamento de dados e informações da 

área estudada; elaboração dos Mapas de Uso do Solo, Mapa das Áreas de Proteção Permanente e Mapa 

dos Conflitos de Uso do solo com as APPs. As técnicas e método aplicados mostraram-se eficientes na 

identificação e quantificação dos usos conflitantes, contribuindo para as análises realizadas. O 

percentual de usos conflitantes com as APPs foi de 60%, enquanto o restante corresponde às APPs que 

ainda mantém suas características naturais, atendendo as exigências legais. 

Palavras-chave: Uso do Solo; Áreas de Proteção Permanente; Conflitos de Uso;  

Abstract: The study identified and analyzed inappropriate land use of Permanent Protection Areas 

(APPs). Literature review was carried out; survey of data and information from the studied area; 

Creation of Land Use Maps, Map of Permanent Protection Areas and Map of inappropriate land use of 

APPs. The techniques and methods applied proved to be efficient when identifying and quantifying 

conflicting uses, contributing to the analysis carried out. The percentage of conflicting uses with APPs 

was 60%, while the remainder corresponds to APPs that are still maintain their natural characteristics, 

meeting legal requirements. 

Keywords: Use of the soil; Permanent Protection Areas; Use Conflicts 

 

1. Introdução 

         A falta de regulamentação de APPs de núcleos urbanos em todo o Brasil é assunto muito 

discutido, porém muito neglicenciado, resultando na ocupação destas áreas pelas populações mais 

pobres, onde o padrão construtivo e a infraestrutura urbana associada, favorecem, todo ano, os 

impactos ambientais traduzidos pelas enchentes e os deslizamentos de encostas, que ocorrem, 

justamente, em razão do desrespeito à normatização para o uso do solo nas APPs. 

A avaliação do uso e cobertura do solo em relação às APPs através de operações de análises 

espaciais realizadas no ambiente SIG do ArcGIS tem sido muito utilizada, como no estudo de 

Bittencourt et. al (2018), entre tantos outros autores, e tem demostrado resultados significativos. 

Vandrevu  et al. (2019) usando imagens de satélite de alta qualidade, como subsidio para implantação 

de modelos de agricultura de alta precisão, trabalhou com softwares de SIG modernos e os resultados 

satisfizeram os objetivos de obtenção de informações sobre usos do solo atuais e outras informações 

úteis para a tomada de decisão que garantiriam um melhor uso do solo futuro. 

Identificar e mapear APPs de uma determinada região é de fundamental importância, em razão do 

seu papel regulador dos ciclos naturais e para manutenção do equilíbrio ecológico de regiões e bacias 

hidrográficas. Dentre os vários serviços ecossistémicos prestados pela APPs de corpos hídricos, encostas 

https://cgeop.pt/
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e topos de morro, vale ressaltar o controlo dos processos erosivos e a oferta hídrica, o que aumenta a 

segurança contra desastres geomorfológicos e garante melhor qualidade de vida das populações que 

vivem às suas margens. 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo principal identificar e analisar os conflitos 

de uso do solo com as Áreas de Preservação Permanente (APPs) na sede municipal e adjacências de um 

município brasileiro, que tem apresentado crescimento urbano acelerado e pouco ordenado em função 

da sua riquesa mineral.   

As análises empreendidas basearam-se nos mapeamentos elaborados em gabinete, a partir da 

metodologia de Santos et al. (2010) para o mapeamento das APPs,  dados cartográficos da região e do 

Software ArcGIS.  

Espera-se com este estudo fornecer dados e até mesmo diretrizes que venham auxiliar no 

planejamento urbano e ambiental focado na sustentabilidade do território em desenvolvimento. 

 

2. Métodos 

A área estudada corresponde à sede e adjacências do município de Barra de São Francisco, que está 

inserido na Macrorregião Norte e na Microrregião Noroeste, do Estado do Espírito Santo (Instituto Jones 

dos Santos Neves – IJSN, 2012). A área situa-se a 264 km da capital, Vitória.  

Os procedimentos metodológicos adotados para a elaboração deste estudo basearam-se nas 

análises de gabinete. A revisão bibliográfica resultou na fundamentação teórica e no levantamento de 

dados e informações sobre a área estudada. Foram consultados artigos e pesquisas acadêmicas 

envolvendo a temática dos conflitos de uso do solo com APPs, que contribuiram para subsidiar os 

conceitos e análises apresentados neste artigo. 

Os dados cartográficos (shapes file) foram extraídos do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do 

Estado do Espírito Santo (GEOBASES). Como base para a elaboração dos mapeamentos foi utilizado o 

Modelo Digital de Elevação (MDE) – Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) – TOPODATA 

(VALERIANO, 2002).  

Para que se atingisse os resultados esperados foram elaborados 3 (três) mapeamentos distintos: 

Mapa das Áreas de Preservação Permanente; Mapa de Uso do Solo e; Mapa dos Conflitos de Uso do 

Solo com as APPs.  

Para a elaboração do Mapa das Áreas de Proteção Permanente adotou-se a metodologia empregada 

por Santos et al. (2010), onde o autor considerou a delimitação de APPs estabelecida pela Resolução 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), n. 303 de 2002, como: topos de morro – a partir 

da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base; 

nascentes – a partir de um raio de 50 metros do ponto central; cursos d’água – 30 metros a partir das 

bordas da calha dos rios e; encostas – acima de 45° ou 100% de declividade. Os procedimentos adotados 

por Santos et al. (2010) foram executados no Software ArcGIS 10.1 (versão utilizada na geração dos 

mapas apresentados). 

 Na elaboração do Mapa de Uso do Solo, foi utilizado como referência o “Mapa de Uso do Solo 

e Aspectos Geomorfológicos” elaborado por Silva (2014). Foram adotadas apenas 10 (dez) classes de 

Uso do Solo: rede viária; ocupação urbana; edificação rural;  afloramento rochoso; corpo d’água; solo 

exposto; vegetação rasteira/rarefeita; vegetação em estágio inicial de regeneração; vegetação em estado 

avançado de regeneração e; uso agrícola. 

Por fim elaborou-se o Mapa dos Conflitos de Uso do Solo com as APPs. Este mapeamento permitiu 

determinar e quantificar os tipos de uso que estão em conflito com as APPs apresentadas no “Mapa das 

Áreas de Proteção Permanente”. Depois de determinados os tipos de usos em conflito com as APPs, 

foram calculadas a área e o percentual de cada tipo de uso com relação a área total das APPs e com a 

área total estudada.  
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3. Resultados e discussão 

O mapa de uso do solo (Figura 1) adaptado de Silva (2014), apresenta a distribuição espacial das 

principais classes de uso na área estudada.  

 
Figura 4 - Mapa de uso do solo. 
Fonte: Elaborado pelos autores  

 

Observando  a Figura 1, evidencia-se que a maior parte dos usos mapeados (43%) é coberta por 

vegetação rasteira/rarefeita, ou seja, áreas que passaram por desmatamento para fins de pastagem. É 

possível observar que esta classe de uso é marcante no entorno da mancha urbana, que se concentra 

principalmente na porção central da área estudada.  

A ocupação urbana corresponde a 13% da área estudada, com tendência de aumentar nos próximos 

anos, especialmente pelos investimentos no setor de rochas ornamentais que coloca Barra de São 

Francisco no segundo maior eixo de extração de granito do Estado do Espírito Santo (FILHO et al. 2013). 

Evidentemente, essas transformações contribuiram para uma supervalorização do preço da terra e, 

consequentemente, acarretou um aumento da mancha urbana, inclusive nas APPs. 

A partir do Mapa das APPs (Figura 2) gerado é possível visualizar que as APPs de topos de morro 

(63,49%) e as APPs de cursos d’água (34,64%), correspondem a 98,13% do total das APPs mapeadas. 

Este dado é um reflexo do relevo montanhoso da área estudada, que integra a região geomorfológica 

dos planaltos soerguidos, marcada por morros de morfologias alongadas, do tipo espigão e vales em 

“V” (SILVA, 2014).  
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Figura 2 - Mapa das Áreas de Proteção Ambiental. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

É importante mencionar que, dos 29 km² que abrangem a área estudada, cerca de 36 % 

correspondem às APPs de nascentes, cursos d’água, declividades acima de 45° e topos de morro.  

Atualmente, a cidade de Barra de São Francisco pode ser considerada uma cidade mononucleada, onde 

o centro da cidade concentra a maior parte dos serviços e das atividades comerciais. Esse tipo de 

produção do espaço urbano leva a uma concorrência maior pelas terras muito próximas ao centro da 

cidade, potencializando a ocupação de áreas impróprias para o uso (APPs) e a um maior adensamento 

do centro da cidade.  

É preciso pensar na criação de novos núcleos de ocupação com disponibilidade de atividades de 

comércio e serviços para, dessa forma, diminuir a concentração de atividades no bairro Centro. Cabe 

observar que o estímulo para o surgimento de novos núcleos nas áreas de expansão deve ser planejado 

respeitando os limites definidos para as Áreas de Proteção Permanente, para que a problemática dos 

usos conflitantes não seja perpetuada. 

O Mapa de Conflitos de Uso do Solo com as APPs (Figura 3) apresenta a distribuição espacial dos 

tipos de uso do solo dentro das APPs. A Tabela 1 apresenta a área em km² e percentual que corresponde 

a cada tipo de uso em conflito com as APPs. 
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Tabela 1 - Área em km² e percentual das classes de uso do solo com relação a área total de APPs mapeadas. 

 

Uso do solo Área km² Área (%) 

Afloramento rochoso 0,11 1,2 

Corpos D'água 0,19 1,8 

Edificação Rural 0,04 0,5 

Ocupação Urbana 0,62 6,0 

Rede Viária 0,10 0,8 

Solo exposto 0,05 0,5 

Uso Agrícola 1,03 10,0 

Vegetação em estágio inicial de regeneração 1,25 12,1 

Vegetação em estágio médio a avançado de regeneração 2,57 24,8 

Vegetação rasteira/ rarefeita 4,37 42,3 

TOTAL 10,33 100 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
Figura 3 - Mapa dos conflitos de uso do solo com as APPs. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A ocupação urbana corresponde a 13% do total de usos do solo identificados na área estudada, 

sendo que 6% desta classe de uso se encontra em APPs. Ou seja, de toda a ocupação urbana existente 

na área estudada, 46% encontra-se em APPs. Esse tipo de conflito é o mais problemático, visto que, tanto 

nas APPs de margens de rios e nascentes quanto nas de topo de morros e encostas, a suscetibilidade 
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natural a inundações e movimentos de massa aumentam quando passam por intervenções antrópicas.  

Nem todos os usos identificados estão em conflito com as APPs, por isso, para facilitar as análises 

foram formados 2 (dois) agrupamentos distintos de usos dentro das APPs (Figura 6):  

1. Agrupamento de usos conflitantes - É composto pelas classes: edificação Rural, ocupação 

urbana, rede viária, uso agrícola, vegetação rasteira/ rarefeita e, solo exposto. 

2. Agrupamento de usos não conflitantes - É formado pelas classes: afloramento rochoso, corpos 

d’água, vegetação em estágio médio a avançado de regeneração e vegetação em estágio inicial 

de Regeneração. 

 

 
Figura 4 - Mapa dos agrupamentos de usos conflitantes e usos NÃO conflitantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nota-se a partir da Figura 4 que na porção noroeste da área estudada concentra-se a maior parte 

dos usos não conflitantes, ou seja, é a porção onde há maior abrangência de APPs preservadas da área 

estudada. O percentual de usos conflitantes com as APPs é de 60%, enquanto 40% correspondem às 

APPs que ainda mantem suas características naturais.  

Observando os mapeamentos, é possível afirmar que a porção nordeste da área estudada possui a 

maior quantidade de terras sem conflitos com APPs, ou seja, com a maior disponibilidade para a 

ocupação. Além disso, é nessa área que foi construída a rodovia do contorno, cujo principal objetivo foi 

o de desviar o tráfego de veículos do centro da cidade, o que acaba por exercer uma grande atratividade 

para novos empreendimentos imobiliários para fins residenciais ou comerciais. 
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Dessa forma, cabe pensar o crescimento da cidade nesta direção, considerando o modelo de 

crescimento urbano proposto por Rogers e Gumuchdjian (1997), que propõe uma expansão urbana 

controlada e descentralizada, que promove o uso otimizado das áreas que não são resguardadas pela 

legislação ambiental, preservando e recuperando aquelas que são.   

Apesar dos resultados através do mapeamento ter se mostrafo válido, seria interessante a utilização 

de imagens aéreas e trabalhos de campo, pois estas podem gerar informações complementares de 

excelente qualidade e essenciais à uma boa classificação do uso da terra de grandes áreas (Varga et al., 

2015), garantindo a veracidade das informações, validando ainda mais os resultados apresentados neste 

estudo. 

 

4. Conclusões 

Os resultados gerados apresentaram-se como recursos de grande relevância para auxiliar no 

planejamento do ordenamento do território de Barra de São Francisco, pois possibilitaram uma 

quantificação dos usos conflitantes e não conflitantes com as APPs, expondo novas possibilidades para 

o crescimento e desenvolvimento urbano, atendento aos objetivos legais e humanos, garantindo melhor 

qualidade de vida.  

O SIG mostrou-se fundamental, pois permitiu agrupar, espacializar, reclassificar, georreferenciar 

informações e aplicar a metodologia de Santos et al. (2010) por meio de técnicas computacionais 

presentes no software ArcGIS. 

Os mapas elaborados mostraram-se suficientes para a realização das análises pretendidas, porém, 

cabe mencionar que este artigo poderá ganhar novos desdobramentos, visto que abre precedentes para 

análises mais aprofundadas, como levantamentos de campo e realização de entrevistas com as pessoas 

que vivem nas áreas de APPs, para compreender de forma mais aprofundada, por exemplo, o contexto 

e o período em que ocorreram as ocupações das APPs e o perfil das pessoas que vivem nelas. Além 

disso, este estudo pode contribuir para o direcionamento de investimentos públicos e políticas que 

visem recuperar e requalificar as APPs degradadas.  
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O turismo, não é necessariamente fator suficiente para o desenvolvimento local, mas pode, com a orientação 

certa, centrada em processos de gestão participativa, como acontece com a boa governança entre o setor público, o 

setor privado, a academia e a comunidade local (quadruple hélice), ser o organizador e criador de processos, 

inovações, investimentos e atividades que promovem os territórios, a cultura, a qualidade de vida, as contrapartidas 

económicas e a imagem dos lugares, tão importante num mundo globalizado. O turismo é, de facto, uma atividade 

económica com expressão significativa no quotidiano das populações, mesmo daquelas que não viajam. Esta 

realidade reflete-se no território e obriga a boas práticas de gestão da capacidade de carga, lidando com situações 

entre a importância do aumento do tempo de estada, para valorização da sustentabilidade económica, e o 

overtourism, ajustando a procura, de forma a permitir melhores condições de vida aos residentes e uma 

sustentabilidade ambiental sistémica, fundamental para a promoção dos lugares. 

Nesta perspetiva o património cultural e a criatividade ganham cada vez maior projeção, com os territórios 

a agilizar a utilização da sua herança cultural e a promover o aparecimento de indústrias criativas para enriquecer 

a experiência turística. Esta valorização do património, o tangível e o intangível, da história e da cultura, 

desenvolve a atratividade turística, com uma oferta qualificada, a que se junta a criação de serviços orientados para 

a população residente, permitindo interpretações smart das práticas de gestão das cidades, das suas áreas de 

influência e dos territórios, em geral. O Turismo, a Cultura e o Território podem, pois, conseguir definir múltiplas 

situações win/win porque a presença da cultura potencia o turismo e qualifica o território, promovendo o 

desenvolvimento, através da sustentabilidade, da inclusão e da diversidade, permitindo benefícios económicos e 

outros não monetaristas. Para além dos pilares habituais do desenvolvimento sustentável (social, económico e 

ambiental) esta relação multiunívoca entre Turismo, Cultura e Território, permite definir a cultura como elemento 

fundacional desse desenvolvimento, especialmente quando existe a vontade política para agilizar esta relação 

quadrilátera. 

As gerações mais jovens, os Millenials (geração Y) e os centennials (Geração Z), conjugam a vontade da 

viagem com os processos digitais e conseguem tornar mais acessível qualquer informação e qualquer destino 

turístico, porque, para “existir”, tudo precisa de estar presente no mundo digital, valendo a máxima do pensar 

global e agir local. Todavia, também os Baby Boomers (me generation) e os Baby Bust (geração X) ganham 

apetência pela viagem, logo depois de satisfeitas as necessidades básicas, porque o lazer é a atividade que todos 

querem retomar depois de um período de restrições, como sucede presentemente com a pandemia da COVID 19. 

Com o centrar da oferta nas motivações, mais do que nos produtos turísticos, os territórios e a cultura ganham 
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especial significado, fazendo as experiências, a participação e as ofertas criativas enorme sentido no mercado 

turístico, dando importância ao turista prosumer e ao carater holístico da procura. 

Todos estes assuntos serão merecedores de análise e discussão no Eixo “Turismo, Cultura e Território” com 

temáticas que versarão também as oportunidades de diversificação das economias locais, o incremento da oferta de 

emprego, a atração do investimento, a valorização integrada dos recursos (naturais e culturais), o desenvolvimento 

de novas tecnologias de informação e comunicação, a melhoria de acessibilidade e os ganhos de inclusividade. 

Podem, ainda, ter presença outras análises e interpretações que vejam o turismo como menos positivo para os 

territórios como os exageros na exploração dos recursos, os impactos no ordenamento devido a violações de 

restrições ambientais, a menorização da gestão participativa, a inflação de preços resultante de aumento da procura 

e a própria sazonalidade da atividade turística, um fator sempre dual. 
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Resumo: A fronteira luso-espanhola é a mais estável, sendo, ao mesmo tempo, a que apresenta índices 

de desenvolvimento mais críticos, em virtude da sua penalizadora evolução demográfica, da 

desarticulação produtiva e politicas administrativas diferenciadas.  Este espaço apresenta, por via da 

história e das heranças naturais, recursos de grande valor, dos quais se destacam os rios internacionais, 

as zonas naturais classificadas, os castelos e fortalezas, as aldeias históricas, as tradições e festividades, 

a gastronomia e os hibridismos culturais. Diante deste panorama e considerando as relações formais e 

informais, cooperantes ou competidoras, procura-se identificar dinâmicas e formas de cooperação na 

construção de um espaço de resiliência e gerar novas atratividades e funções na mais antiga fronteira 

europeia. 

Palavras-chave: Turismo; Fronteira; Cooperação; Resiliência; Recursos Ecoculturais 

Abstract: The luso-spanish border is the most stable, but at the same time it has the most critical 

development indexes, due to its penalizing demographic evolution, the disarticulation of production 

and differentiated administrative policies.  This area presents, due to its history and natural heritage, 

resources of great value, of which the international rivers, the classified natural areas, the castles and 

fortresses, the historical villages, the traditions and festivities, the gastronomy and the cultural 

hybridisms stand out. Given this panorama and considering formal and informal relationships, 

cooperating or competing, we seek to identify dynamics and forms of cooperation in the construction 

of a space of resilience and generate new attractiveness and functions in the oldest European border. 

Keywords: Tourism; Border; Cooperation; Resilience; Ecocultural Resources 

 

1. Introdução 

As fronteiras podem, no geral, ser entendidas como regiões em que a vida económica e social estão 

direta e significativamente afetadas pela proximidade de uma divisão administrativa, cujas diferenças 

políticas, financeiras e culturais implicam especificidades territoriais e colocam desafios próprios à sua 

gestão (Fernandes, 2021). Embora uma fronteira física possa mudar o seu significado e funções, os 

efeitos das barreiras imateriais podem persistir sob a forma de barreiras imaginárias, incorporando 

sentimentos e afastamentos que penalizam esses espaços, exigindo a construção de relações de 

cooperação (Trigal, 2013; Lois & Caballo, 2015). O controle da circulação de pessoas, bens e capitais entre 

estados é a função mais relevante da gestão de fronteiras, acompanhada da sua afirmação de soberania 

em termos dos seus limites administrativos. A persistência das fronteiras nacionais tem sido baseada 

no faco de serem cruciais para a reprodução da territorialidade e das narrativas de identidade nacional 

(Prokkola, 2008; Medeiros, 2010; Fernandes & Cravino, 2021). Nesse contexto, e considerando uma linha 

que separa, divide e controla a existência de áreas/territórios de ambos os lados da linha, implica que 
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os efeitos vão desaparecendo com a distância, além de surgirem novos significados e dinâmicas em 

função da sua acessibilidade, recursos detidos, formas de povoamento e atividades económicas.  

O desenvolvimento turístico deve ser percebido como um instrumento para a diversificação das 

economias em regiões fronteiriças periféricas e frequentemente subdesenvolvidas. Tanto do ponto de 

vista da natureza quanto do turismo, os destinos de viagem não devem ser limitados por fronteiras 

políticas e essas, pelo seu património e hibridismos culturais, possam representar destinos de visitação 

(Campesino & Jurado, 2014; Fernandes, 2014; Timothy, 2006; Trigal, 2005).  

Verifica-se um aumento de significado das fronteiras para as atividades de turismo e lazer, em face 

da ampliação da mobilidade (infraestruturas e politicas como a criação do espaço Schengen), de 

cooperação e de divulgação dos recursos e patrimónios, bem como da incorporação das tecnologias na 

qualificação e na promoção destes territórios, assim como do controlo de fluxos de circularão (como os 

verificados na COVID-19). Estes espaços apresentam, por via da historia e das heranças naturais e 

culturais, recurso promotores de atratividade e desenvolvimento de atividades de turismo, fomentado 

novas atratividades e funções. 

Toma-se como objeto na fronteira luso-espanhola, o centro de Portugal com Espanha, dando 

destaque às dinâmicas existentes e às formas de cooperação para a construção de um espaço de 

resiliência, em face dos constrangimentos existes e dos valores patrimoniais detidos, capazes de gerar 

novas atratividades e funções. Neste contexto o turismo e lazer induzem desenvolvimento e 

qualificação territorial, com significado na preservação do património e na sustentabilidade social. 

 

2. Fronteira, cooperação e resiliência – Centro de Portugal com Espanha 

Cada fronteira carrega as suas próprias identidades e imaginários como resultado da sua geografia, 

da sua evolução histórica e política e dos elementos culturais das suas comunidades. São espaços de 

trocas, hibridismos culturais e heranças específicas como resultado das suas funções, fluxos e interações 

sociais geradas ao longo do tempo (Dominguez et al., 2013; Sofield, 2006). Podemos considerar que os 

espaços, as gentes e as infraestruturas de fronteira vivem o seu quotidiano de invadir limites 

geográficos, linguísticos, fiscais e políticos (ou de obediência). Vivem num território onde, de cá para lá 

e vice-versa, mais do que oposições e rivalidades, predominam as cumplicidades. De fato, o “conflito” 

associado à separação é complementado (ou intervalado) pela conjugação de interesses entre residentes 

de um e de outro lado, com o aproveitamento de vantagens de contexto, como no comercio e emprego, 

favorecido por diferença de preços, carga fiscal e proibições (Ribeiro & Valente, 2013). 

Em muitos casos, o posicionamento geográfico tem, no tempo e no espaço, resultado na 

marginalização dos povos fronteiriços, uma vez que é também frequentemente um reflexo da 

distribuição desigual do poder na economia e na sociedade (Sofield, 2006). Assim, as fronteiras 

assumem diferentes papéis e significados, em resultado da sua história, orientações políticas ou 

caraterísticas geográficas, promovendo-se como espaços de porosidade/permeabilidade ou de 

contenção/barreira. 

A cooperação transfronteiriça tem sido um instrumento importante para alcançar os objetivos do 

Esquema de Desenvolvimento do Espaço Comunitário (EDEC), bem como para implementar os 

objetivos dos processos de Lisboa e Roterdão para alcançar o crescimento sustentável e a coesão 

territorial na Europa. Particularmente na consecução do objetivo de cooperação transfronteiriça 

(ESPON, 2007; MEDEIROS, 2018), tem-se promovido relações transfronteiriças mais fluidas entre os 

governos e as administrações regionais e locais ao longo da fronteira hispano-portuguesa. O turismo na 

fronteira é caracterizado pelo fato de o destino ser a mesma fronteira e de a atividade turística se 

concentrar em visitar espaços/atrativos que pertencem a diferentes estados. A visita do turista é uma 

questão de experimentar vividamente as singularidades culturais, bem como um património histórico, 

que, por vezes, é marcado pelos confrontos do passado transformados em ativos turísticos do presente. 

Campesino Fernández (2014) afirma que, na maioria das vezes, o património natural e cultural da 

fronteira continua a ser um "recurso potencial com rentabilidade atrativa e esperada" que não foi 

transformado em produtos turísticos.  

No entanto, a sua história gerou um notável legado histórico e cultural, ao qual se junta o ambiental 
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e que agora se revela ser um recurso atrativo para uma maior atividade turística (Hernándes-Ramirez, 

2017). As restrições decorrentes da presença de fronteiras nacionais sempre tiveram um impacto 

negativo no desenvolvimento do turismo nessas regiões, gerando inercia e desconfiança para utilizar 

eficazmente o potencial desses territórios. O atraso estrutural nas regiões fronteiriças luso-espanholas 

levou à criação do Programa Operacional para o Desenvolvimento das Regiões Fronteiriças 

(INTERREG) Portugal-Espanha, com o objetivo comunitário de avançar para uma maior integração e 

convergência econômica e social na Comunidade Europeia. Foi apenas com a criação da iniciativa 

INTERREG que a Comunidade assumiu muito claramente a necessidade de desenvolver as zonas 

fronteiriças e estimular a cooperação transfronteiriça entre populações vizinhas separadas há séculos 

(Lange, 2012; Oliveira, 2005; Policarpo & Mogollón, 2015). Contudo, a cooperação transfronteiriça não 

atingiu os seus principais objetivos. Existem algumas dificuldades derivadas das limitações causadas 

pelo forte papel desempenhado pelos Estados (países), as grandes diferenças e assimetrias existentes, e 

também a sua própria inércia histórica, que continua a alimentar a resistência e os receios de ambos os 

lados da fronteira (Salgado, 2010; Fernandes; 2021). Persistem as incertezas, mas ganham-se ligações, 

aproximações e cumplicidades que os recursos e o património unem e as funções não administrativas 

fomentam. Resistem os recursos, valoriza-se o património e fomenta-se fumões e atividades que 

induzam procura, auto estima e rendimento para os territórios de fronteira. 

 

3. Turismo de fronteira e os desafios de desenvolvimento na raia/raya do centro de Portugal com 

Espanha 

Os principais problemas que podem ser identificados para o fraco dinamismo do turismo nesta 

fronteira decorrem das seguintes situações: 

• Falta de estudos sobre o setor do turismo e dos recursos que suportam a atividade, capazes 

de desenvolver diretrizes para o desenvolvimento de estratégias e construção de um 

produto turístico diferenciado, fazendo uso eficaz dos investimentos em infraestruturas e 

serviços existentes; 

• Perceção de conflitos entre o turismo e as identidades das comunidades, evidenciando falta 

de integração com a cultura e os modos de vida locais; 

• Ausência de uma rede transfronteiriça integradora entre as instituições públicas, as 

agências de apoio ao turismo e outras organizações (incluindo entidades privadas) para 

apoiar os esforços comuns destinados a gerir apoios e a investir em novos produtos e 

mercados turísticos; 

• A insuficiência na divulgação e promoção das atrações das regiões de fronteira e dos meios 

de acesso e estada, nomeadamente transportes, redes de hotéis e instalações turísticas, 

rotas, festividades e tradições – Estratégia de marketing conjunta de produtos e serviços 

diversificados; 

• Dependência de operadores turísticos externos, empresas de transporte e de viagens que 

têm origem fora da região e desconsideram trabalhar nichos de mercado ou produtos 

específicos, os quais devem ter tendencialmente uma escala de mercado global.  

Nesse âmbito, é preciso sistematizar, como referem Jurado-Almonte & Pazos-Garcia (2018, )um 

conjunto de fatores e oportunidades a considerar para o desenvolvimento da fronteira e para a 

valorizarão dos seus recursos, potenciando o turismo e a sua identificação como espaço de consumo 

social e patrimonial: 

• Instrumentos de financiamento importantes (Programa INTERREG V-A 2014-2020), que 

tiveram um impacto especial no reforço das estruturas de desenvolvimento local e na 

modernização das atividades económicas já implementadas; 

• Um património monumental que exige maior conhecimento e divulgação nomeadamente 

os monumentos religiosos, militares e infraestruturas históricas (pontes, caminhos, 

viadutos entre outros); 

• -Valorização do patrimônio cultural e natural que, para além da sua proteção legal, será 

alvo de processos de qualificação, salvaguardando o seu valor histórico e cultural, afetando 
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as novas funções e usos para os quais se privilegia o turismo. Destacar a estratégia 

concertada em torno do Vinho, a Gastronomia e o Património da Humanidade classificado 

da UNESCO e o projeto BIOFRONTEIRA, enquadrado em Proteger o Meio ambiente e 

Promover a Eficiência dos Recursos da Cooperação Transfronteiriça; 

•  presença de dois rios internacionais, com grande valor ecológico e classificados como 

parques naturais internacionais (Douro e Tejo), gera um potencial de atração para 

desenvolver atividades aquáticas, navegação, turismo ativo, pesca desportiva, observação 

de aves, entre outos; 

• A articulação das cidades em estratégias construtivas de promoção da descoberta e 

valorização do patrimônio de fronteira - Rede de Cidades Cencyl (O património das 

Cidades Cencyl - inclui 440 elementos classificados como Bens de Interesse cultural); 

• O elemento histórico fronteira, com hibridismos culturais, oferta de comércio e serviços 

diferenciados e complementares e a possibilidade de visitar os antigos postos de fronteira, 

portugueses e espanhóis, aproveitando a oferta e os serviços de ambos os lados da 

fronteira; 

• A existência de algumas marcas para a promoção dos produtos regionais e fomento do 

turismo nesse território. Destacar as ações promovidas com a denominação Lat. 60, a 

gastronomia associada aos vinhos e produtos cárnicos de algumas províncias e 

municípios, com destaque para os queijos, produtos fumados e frutos secos; 

• Financiamentos e apoios para a criação e desenvolvimento de iniciativas empresariais 

relacionadas ao turismo rural e de interior (lazer ativo e itinerários). 

 

 
Figura 1. O território de fronteira(raiano) do centro de Portugal com Espanha. 

 

Surgem desafios e posicionamentos, quer na consolidação da cooperação, quer na capacidade de 

desenvolvimento estratégico da fronteira como destino e nas políticas de desenvolvimento, geradoras 

de coesão e equidade social. Nesse sentido, devem ser consolidadas políticas e estratégias conjuntas 

capazes de: 

- Promover uma rede de espaços naturais classificados, incluindo os Geoparks Mundiais da 

UNESCO;  

- Possibilitar a compatibilidade na utilização para o lazer e turismo dos importantes reservatórios 

de água desse território, nomeadamente nas albufeiras das bacias Hidrográficas do Tejo e Douro;  
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-Criar instrumentos de planeamento espacial articulados de ambos os lados da fronteira, 

estabelecendo regras conjuntas de proteção e valorizarão do patrimônio natural e cultural; 

- Reforçar as associações e a cooperação transfronteiriça entre administrações públicas, instituições 

sem fins lucrativos e empresários; 

- Mudar a mentalidade para uma cultura local mais orientada para o turismo, em que a qualidade 

ambiental, a cultura e os ecorecursos consubstanciem diferentes produtos turísticos sejam promovidos. 

A relação entre as fronteiras e o desenvolvimento turístico é complexa e manifesta-se de muitas 

maneiras. O potencial turístico - recursos da zona transfronteiriça - é significativo e diversificado, na 

maioria dos casos, bem preservado e capaz de gerar atratividades diversas (mercados) ao longo do ano, 

gerando dinâmicas socioeconômicas importantes para a revitalização da fronteira e das suas 

comunidades.  

 

4. Conclusões 

Na região fronteiriça do Centro de Portugal com Espanha, temos assistido a perdas de dinamismos 

económico e a uma evolução negativa da população, que vêm fragilizando os territórios e as suas 

economias. Nesses cenários, os recursos patrimoniais, naturais e culturais poderão contribuir para o 

fortalecimento do turismo, o qual, por sua vez, possibilita  diversificar as estruturas económicas e 

reforçar a competitividade territorial e a equidade social. O patrimônio, material e imaterial do centro 

de Portugal com Espanha, associado a à sua história, à sua diversidade cultural, aos seus recursos 

naturais detidos, de relevância e reconhecimento internacional, à sua bio e geodiversidade, constitui 

argumento para um edificar crescente da função turística nesses territórios e fomenta atratividade e 

empreendedorismo, estimulando a economia, preservando valores e identidades e gerando novos usos 

e funções. Além disso, promove a consolidação das relações entre as comunidades e a sua mobilidade 

ao longo da fronteira, permitindo intercâmbios e as sustentabilidades desejadas. 
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Resumo: O Programa REVIVE visa a descentralização da oferta, o reforço das economias locais, a criação 

de emprego e a promoção da coesão territorial, pela concessão de edifícios públicos geradores de 

atividade turística.  Constituiu o REVIVE, nos primeiros cinco anos, um elo entre as aptidões turísticas 

e os recursos patrimoniais dos territórios? Pode, o REVIVE, contribuir para a qualificação territorial, 

pela sua competitividade e sustentabilidade? Os resultados sugerem a necessidade de reconfigurar 

metodologias e interações, acrescentando valor aos instrumentos, soluções e expetativas. O estudo de 

caso — Hotel Turismo da Guarda — evidencia a necessidade de evitar constrangimentos, ultrapassar 

limitações e esboçar alternativas. 

Palavras-chave: turismo; património; território; programa REVIVE; sustentabilidade 

Abstract: The REVIVE Programme aims to decentralize supply, strengthen local economies, create jobs, 

and promote territorial cohesion, through the concession of public buildings that generate tourist 

activity. Did REVIVE constitute, in the first five years, a link between territories' tourist skills and its 

heritage resources? Can REVIVE contribute to territorial qualification, due to its competitiveness and 

sustainability? The results suggest the need to reconfigure methodologies and interactions, adding 

value to instruments, solutions and expectations. The case study — Hotel Turismo da Guarda — 

highlights the need to avoid constraints, overcome limitations and outline alternatives. 

Keywords: tourism; heritage; territory; REVIVE programme; sustainability 

 

1. Introdução 

Apresentado em setembro de 2016, o Programa REVIVE (REVIVE) — iniciativa do Governo de 

Portugal, através dos Ministérios da Economia, da Cultura e das Finanças, apoiada pelos Municípios e 

coordenada pelo Turismo de Portugal (TdP) — visa contribuir para a coesão territorial, requalificando, 

para fins turísticos, património público devoluto, concessionado a privados (TdP, 2021). 

Enaltece-se a importância do Património para a identidade — cultural, social, histórica, económica 

—nacional, como legado ao Turismo contemporâneo nas vertentes de produção e consumo, cuja 

valorização e fruição constitui um desafio e uma necessidade (Yu & Xu, 2019).  

Cinco anos depois, impõe-se uma visão retrospetiva — científica e crítica — do REVIVE, pelo friso 

histórico dos principais indicadores e análise daquelas variáveis que, vulneráveis no contexto do 

passado recente, podem, desde que revisitadas, induzir à competitividade e sustentabilidade no futuro. 

O desígnio não deve assentar na configuração turística que se pretende assumir (Pollice & De Iulio, 

2012), mas, sim, na configuração turístico-atrativa que o território pode exprimir, decorrente das suas 

vocações e oportunidades, num cenário competitivo, i.e., características estruturais, tendências da 

procura e orientações competitivas perante destinos concorrentes. 

Referimo-nos, pois, à orientação do sistema turístico, resultado dos recursos territoriais e sistema 

de fruição que, neles baseado, foi construído, respondendo aos fluxos, atuais e em perspetiva (Pollice & 

De Iulio, 2012), em função das especificidades territoriais e interação sinérgica entre estas e a forma 

como são percebidas. 

A competitividade turística é interdependente da competitividade territorial (Franch, 2010), 
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multidimensional, condicionada pelas características do destino (Dupeyras & MacCallum, 2013), 

capacitando-o para: i) ser atrativo, para residentes e não-residentes; ii) prestar serviços de qualidade, 

criativos e inovadores; iii) atuar nos mercados doméstico e internacional; iv) utilizar recursos com 

eficácia e eficiência, i.e., com sustentabilidade (Novais et al., 2018). 

A competitividade suporta-se em recursos (Salinas-Fernández et al., 2020) essenciais — naturais, 

Património, Cultura; criados — infraestruturas turístico-hoteleiras, atividades; de apoio — infraestruturas 

gerais, tecnologias de informação e comunicação (Martín et al., 2018), imagem, desejavelmente com 

portefólio de produtos turísticos (Benur & Bramwell, 2015). 

Da sustentabilidade, para alcançá-la, a coordenação dos stakeholders (Heslinga et al., 2019) é 

essencial na governança, planeamento, monitorização e partilha de ações (Rivera & Gutierrez, 2018), 

correspondendo as melhores práticas (Crowe-Delaney et al., 2019) à combinação de atores nacionais e 

internacionais, regiões e comunidades locais, prevalecendo o envolvimento da cadeia de valor sobre 

abordagens top-down (Roxas, Rivera & Gutierrez, 2020).  

 

2. Objetivos, questões e metodologia 

Destacar a conjugação potencialmente virtuosa entre Turismo, Património e Território e refletir 

sobre o REVIVE, pela interação entre o Estado e os privados, traduz o objetivo geral. 

Como objetivo específico, realçamos a importância do conhecimento — e interpretação — da 

singularidade das zonas de intervenção do REVIVE, suscetíveis — ou não — de protagonizar processos 

de dinamização, desencadeando movimentos intra e interterritoriais, abordando o caso do Hotel 

Turismo da Guarda (HTG).  

São duas, as questões de investigação. Constituiu o REVIVE, nos primeiros cinco anos, um elo entre 

as aptidões turísticas e os recursos patrimoniais dos territórios? Pode, o REVIVE, contribuir para a 

qualificação territorial, pela sua competitividade e sustentabilidade?  

Pela revisão da literatura, levantamento e análise de dados, com múltiplas fontes de evidência, o 

plano de investigação é descritivo. 

 

3. Resultados e discussão 

3.1. REVIVE: visão retrospetiva 

Dos 49 imóveis (Gráfico 1), destaca-se a concentração no Alentejo, com 8 de 12 em quatro 

Municípios, e na Área Metropolitana de Lisboa (A.M.Lisboa), com 7 de 11 em três Municípios, face à 

dispersão no Norte e Centro (TdP, 2021) — 10 são Monumentos Nacionais, 20 de Interesse Público, 5 em 

Zona Especial de Proteção e 14 sem proteção legal (DGPC, 2021).  
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Gráfico 1. Imóveis identificados, por Município e NUTS II (nº; setembro, 2021) 
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As concessões — implicando investimentos de, aproximadamente, 150 milhões de euros —, 

geralmente por 50 anos, atribuem-se por concursos, públicos ou limitados por prévia qualificação (TdP, 

2021). 

Em cinco anos (Tabela 1), proporcionou-se a intervenção em vários imóveis, com duas aberturas: 

Coudelaria de Alter e Convento de S. Paulo. Três dos concursos — Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 

Portalegre — por inexistirem propostas, não têm concessões atribuídas.  

 
Tabela 1. Concursos abertos, concessões atribuídas, concessões não atribuídas, unidades inauguradas (nº; 2016 - setembro, 

2021) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Concursos abertos 1 2 10 6 3 2 24 

Concessões atribuídas 1 1 3 6 7  18 

Concessões não atribuídas   1 2   3 

Unidades inauguradas    1 1  2 

 

 

As inaugurações (Gráfico 2) concentram-se em 2021 e 2022, não ocorrendo, em 2020 e primeiro 

semestre de 2021, a abertura de 4 unidades, como previsto.  
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Gráfico 2. - Abertura de unidades concessionadas (setembro, 2021) 
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3.2. O HTG 

Os factos sugerem que o destino-Guarda foi insuficiente para gerar um fluxo compatível com uma 

exploração equilibrada, pelo que o HTG cessou a atividade, em outubro de 2011, devido a prejuízos 

acumulados e instalações degradadas (Aguiar, 2016). 

Em 2017, após tentativas, infrutíferas, de requalificação, o imóvel é integrado no REVIVE: o 

concurso contempla a reabilitação e exploração, alocando 55% da área bruta de construção ao Hotel e 

45% a outros fins (TdP, 2021). 

Surge uma única proposta, do Grupo MRG — declaração de interesses: o autor acompanhou este 

processo, na MRG, após a concessão — que ali via uma oportunidade interessante, ao nível da sua 

atividade principal, a construção. A concessão é atribuída em maio de 2018 e, sequencialmente, solicita-

se a uma consultora a elaboração do estudo de mercado e conceito de reposicionamento do HTG. 

As conclusões enquadraram-se entre um conceito apelativo, suportado numa marca inspiradora, e 

a insustentabilidade de um projeto, desprovido de racional financeiro. 

Sem viabilidade, o concessionário procura entidades interessadas em integrar o projeto numa ótica 

de grupo, com ganhos de escala e sinergias, visando a cessão da posição contratual. Decorridos dois 

anos e sem alcançar essa pretensão, foi outorgado, em novembro de 2020, o acordo de extinção do 

contrato de concessão. 

Entretanto, um segundo concurso foi aberto, com apresentação de propostas até 23 de novembro 

de 2021 (TdP, 2021).  

 

3.3. Discussão 

É distinto requalificar imóveis para fins turísticos em Lisboa, Porto, Cascais ou Oeiras, no Douro 

ou Algarve, ou fazê-lo numa envolvente onde o despovoamento é uma realidade, não é inequívoca a 

vocação turística e não é aferida a articulação entre recursos patrimoniais, produtos endógenos e 

apetência para experiências indutoras de valor, como constatámos no HTG. 

Nestas zonas, mais desafiantes — que, também por isso, devem merecer a atenção do REVIVE — 

serão exigíveis esforços adicionais, envolvendo stakeholders e a cadeia de valor, evitando-se, no futuro, 

concessões não atribuídas, por inexistência de interessados; ou atribuídas, mas posteriormente 

rescindidas, como no primeiro concurso em Penacova, no Mosteiro do Lorvão, e na Guarda, no HTG, 

por inviabilidade.    

Emerge a sensação, por vezes, da sobreposição do imperativo da requalificação patrimonial, por 

parte do Estado, que, independentemente da localização, identifica o imóvel e dá como adquirida a 

viabilidade turística, à margem das especificidades locais, dinâmicas regionais e racional de 

investimento.  

Será que Portugal, ainda que com um Património significativo, potencia, sempre, uma 

configuração turístico-atrativa, em todo o Território? Será que todos os imóveis são requalificáveis para 

fins turísticos, por privados, que devem ter expetativas quanto ao retorno? 

O investimento (TdP, 2021), por quarto, no Quartel do Carmo, na Horta, é de 133.333,33€, enquanto 

no Paço Real de Caxias, em Oeiras, é de 96.666,67€: será que o mercado da Ilha do Faial e da cidade da 

Horta acomoda um valor superior ao de Oeiras? 

Fará sentido a requalificação do Colégio de São Fiel, em Castelo Branco, convertendo-o numa 

unidade com 120 quartos, em 12.422m2, e um investimento previsível de entre 10 e 12 milhões? O 
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concurso não teve propostas, mas a questão impõe-se: é de insistir no modelo, com esta dimensão e 

enquadramento? 

Será racional intervir no HTG, num montante superior a 6,5 milhões, quando todos os cenários 

configuram resultados negativos? Ou no Forte da Barra de Aveiro, em Ílhavo, uma intervenção 

previsivelmente superior a 6 milhões e indicadores de contexto pouco apelativos? 

Por melhores que sejam as expetativas, é difícil lidar, numa perspetiva prudente, com estes 

pressupostos. 

Ou alguns concessionários não têm noção do negócio — destaca-se a ausência de experiência em 

Turismo em vários promotores, prevalecendo um percurso na atividade imobiliária — ou subestimam 

a dimensão do projeto, ou apostam em cenários baseados em critérios que só os próprios conhecem. 

 

4. Conclusões 

Traduzimos os relevantes desígnios do REVIVE, com potencial de impacto no desenvolvimento, 

local e regional, pelo reforço e descentralização da oferta turística, promoção do emprego e coesão 

territorial. 

No entanto, por vezes, as concessões, ou espelham as aspirações do Estado face à realidade do 

património e não as reais vocações do território onde está inserido; ou refletem uma atitude displicente 

dos promotores, perante indicadores que, à partida, não mereceram a indispensável atenção. Ou as 

abordagens coexistem.   

Tal sugere que, nas estratégias de desenvolvimento e investimento, é impercetível uma ponderada 

avaliação da vocação e aptidão turísticas, do território e do imóvel, e uma pré-análise da 

competitividade e sustentabilidade, dos projetos e dos territórios. Indiciando a tentativa de impor 

modelos exógenos não-suportados e/ou a tentação de fazer primeiro e avaliar depois. 

Respondendo às questões de investigação, formuladas no capítulo 2. 

A primeira, enquadramos sob múltiplas realidades: i) concursos sem propostas, revelando-se os 

ativos patrimoniais desajustados, porque insuficientes para atrair investidores e induzir o crescimento 

e desenvolvimento turísticos; ii) concessões rescindidas, indiciando a inexistência de análise prévia 

sobre as vocações e aptidões, do território e projeto; iii) concessões atribuídas, com indicadores menos 

aliciantes, de resultado incerto; iv) unidades já inauguradas, inseridas num Grupo com provas dadas, 

com previsíveis sinergias internas e impacto; v) concessões onde o Turismo é uma evidência dinâmica, 

com menor risco e expetável sucesso. 

Assim, não existe um cenário, válido para qualquer território e/ou recurso patrimonial, havendo 

uma resposta caso-a-caso: não, sim, talvez.      

Quanto à segunda, a competitividade e a sustentabilidade, são, desejavelmente, conceitos 

interdependentes, mas não ocorrem, forçosamente, em simultâneo. Podemos constatar uma realidade 

competitiva, mas não sustentável; ou sustentável, numa ou várias dimensões, e não, implicitamente, 

competitiva no seu todo. O desígnio — o foco — deve ter subjacente a necessidade de ser competitivo, 

sendo sustentável.   

Assim, o REVIVE terá de, localmente, tornar-se competitivo e sustentável, i.e., salvaguardar que: i) 

a concessão reflete a articulação entre o recurso patrimonial e a configuração turístico-atrativa do 

território; ii) capta um espaço de atuação no mercado, proporcionando experiências diferenciadoras, 

criativas e inovadoras; iii) presta serviços que incorporam, traduzem e geram valor; iv) existe um 

compromisso com a comunidade, interna e externa; v) possui uma boa imagem, transmitida e 

percebida; vi) utiliza os recursos com ponderação, com sustentabilidade.  

Tal coexistindo, em interdependência, o REVIVE, sim, contribui para a qualificação territorial, por 

esta via. 

Reportando-nos às limitações deste trabalho, decorridos cinco anos, o REVIVE não possui uma 

expressão que permita leituras inequívocas, quanto aos princípios virtuosos que consagra e às 

vulnerabilidades identificáveis. Factos e tendências emergem, sim, mas sem proporcionarem conclusões 

mais assertivas.   

Do exposto, revela-se oportuno revisitar este Programa, incorporando novos ângulos de análise, 
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envolvendo novos interlocutores e variáveis, configurando uma abordagem suscetível de acrescentar 

valor na sua implementação. 
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Resumo: A presente comunicação surge na sequência de uma pesquisa desenvolvida pelos autores nos 

últimos três anos. O seu objetivo consiste na apresentação de um quadro prospetivo referente ao 

potencial de desenvolvimento da atividade turística, sustentado na dinamização do setor vitivinícola 

do Município de Palmela, situado nas proximidades do futuro aeroporto do Montijo. Em termos 

metodológicos, procederemos a um quadro de entrevistas seletivas a stakeholders locais com interesses 

no turismo, quer sejam agentes empresariais e associativos, quer sejam decisores políticos. Em termos 

de estrutura, abordaremos o quadro de referência territorial do Município de Palmela, bem como 

procederemos a uma discussão de uma possível estratégia de valorização dos recursos locais, no quadro 

da promoção do enoturismo. 

Palavras-chave: Aeroporto; Enoturismo; Palmela; Turismo; Vinho 

Abstract: This communication follows on from research carried out by the authors in the last three years. 

Its objective is to present a prospective framework regarding the potential for the development of tourist 

activity, supported by the dynamization of the wine sector in the Municipality of Palmela, located near 

the future airport of Montijo. In methodological terms, we will carry out a framework of selective 

interviews with local stakeholders with interests in tourism, whether they are business and associative 

agents or political decision makers. In terms of structure, we will address the territorial reference 

framework of the Municipality of Palmela, as well as discuss a possible strategy for valuing local 

resources, in the context of promoting wine tourism. 

Keywords: Airport; Enotourism; Palmela, Tourism; Wine 

 

1. Introdução 

Esta comunicação surge na sequência de uma investigação pelos autores nos últimos três anos 

(Lúcio et al., 2019 e 2020). O trabalho corresponde ao culminar das investigações desenvolvidas no 

âmbito do duplo impacto sobre economias local decorrente, numa perspetiva, da possível construção 

de uma importante infraestrutura – aeroporto internacional– e, noutra perspetiva, da consolidação de 

um vetor de dinamização e valorização de potencialidades endógenas, na figura do enoturismo (Birch, 

2011; Button & Taylor, 2000; Cristureanu & Bobircă, 2007). A área de estudo corresponde ao território 

do Município de Palmela, onde irão ocorrer impactos relevantes provocados pela estrutura 

aeroportuária e no qual se tem vindo a afirmar a competitividade nacional e internacional do setor 

vinícola associado, nalgumas situações que na presente comunicação se analisam, ao ramo do turismo. 

Neste sentido, com a presente comunicação procuramos dar conta dos resultados de um trabalho de 

pesquisa iniciado em 2018 e que agora conhece a sua versão final, mais pormenorizada. Face ao que 

antecede, podemos definir enquanto objetivo fundamental para a presente comunicação, a apresentação 

de um quadro prospetivo referente ao potencial de desenvolvimento da atividade turística, alicerçado 
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na dinamização do setor vitivinícola, num município – Palmela - da Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), situado nas proximidades do futuro aeroporto do Montijo. Em termos metodológicos, 

utilizaremos às estatísticas mais recentes disponíveis e, em complemento, procederemos a um quadro 

de entrevistas seletivas a stakeholders locais com interesses na área da atividade turística, quer sejam 

agentes empresariais e associativos, quer sejam decisores no domínio da atividade política. 

Considerando as caraterísticas do tecido económico de Palmela, e tendo em conta a premência de 

escolher um tipo de atividades mais diretamente mobilizável para o aproveitamento das futuras 

oportunidades apresentadas pelo novo aeroporto (que, de acordo com as informações disponíveis, será, 

no essencial destinado a empresas do segmento low cost), a nossa análise irá privilegiar o potencial 

oferecido pela dinamização do designado enoturismo. Em termos de estrutura, a nossa comunicação 

abordará, num primeiro momento, o quadro de referência territorial do Município de Palmela, 

envolvendo a apresentação de dados sobre estrutura espacial, demografia, economia e setor vinícola, 

para, numa segunda etapa, (e tendo em linha de conta elementos recolhidos, quer estatísticos, quer 

decorrentes das entrevistas) proceder a uma discussão de uma possível estratégia de valorização dos 

recursos locais, no quadro da promoção do enoturismo no território de Palmela. 

 

2. Território do Município de Palmela 

A presença humana no Município de Palmela remonta ao Paleolítico médio. Na época da 

Reconquista Cristã D. Afonso Henriques após a tomada de Lisboa em 1147 toma também, pela primeira 

vez, o castelo de Palmela. Sequencialmente perdida e reconquistada aos mouros só é definitivamente 

integrada no reino em 24 de junho de 1165. O Município de Palmela é instituído em março de 1185 

através do seu primeiro Foral. Palmela é elevada à categoria de vila em 1323 já durante o reinado de D. 

Dinis. D. João I ordena a construção de um convento mestral para os “Freires de Sant’Iago” no ano de 

1423, e em 1443 a sede da Ordem Religiosa Militar de Sant’Iago de Espada instala-se no Castelo de 

Palmela, fato que irá marcar a história de Palmela até à extinção das Ordens Militares em 1834. A 

permanência da Ordem no Município assumiu importância primordial ao nível político, militar e 

simbólico, uma vez que os seus objetivos, para além da vertente religiosa, eram o fomento do 

povoamento, a defesa do território e a conquista de novos espaços territoriais. A 1 de junho de 1512, D. 

Manuel I atribui novo foral à Vila de Palmela. 

No início do século XIX Palmela observa uma crescente decadência, culminando com a extinção 

do seu Município, em 24 de outubro de 1855, no quadro das reformas administrativas do período liberal. 

Então passa a integrar o Município de Setúbal e a autonomia de Palmela só volta a ser restaurada em 8 

de novembro de 1926 (CMP, 2020a: 29)  

O Município de Palmela é o maior da Área Metropolitana de Lisboa, que é hoje, por sua vez, a mais 

importante concentração demográfica e económica do país. Neste sentido, apesar da sua relativa 

posição periférica, o território de Palmela tem-se visto progressivamente exposto às dinâmicas 

estruturais que caraterizam as regiões metropolitanas, cuja constituição, como é sabido, é sempre um 

processo histórico e geográfico complexo, desenvolvendo-se com diversos desajustamentos e 

descontinuidades, fatores estruturais e também contingentes, com constrangimentos geográficos pré-

existentes muitas vezes inultrapassáveis ou condicionamentos históricos e sociais difíceis de contornar.  

De facto, a tardia industrialização portuguesa, na qual se apostou numa pretensa vocação agrária 

nacional e que irá orientar de modo hesitante todo o processo de modernização português. Numa 

tentativa simultânea de criação de um mercado de consumo interno e articulação com as ligações 

portuárias ao exterior, desenvolveu-se assim na segunda metade do século XIX o programa 

relativamente ambicioso da rede nacional de caminho-de-ferro, que na Área Metropolitana de Lisboa 

(AML) irá estabelecer a matriz do crescimento urbano até meados do século XX, e servir em articulação 

com a rede de acessibilidades natural do Tejo as principais concentrações industriais da região naquela 

época. De facto, nesse processo a margem sul adquiriu uma nova posição no panorama do sistema 

urbano-industrial do país, sobretudo a partir da abertura do caminho-de-ferro entre o Barreiro e Bombel 

(Vendas Novas) em 1857, mais tarde prolongado até Beja (1864), que conjugado com o acesso fácil ao 

porto de Lisboa e a implantação de um capitalismo de vocação agrária à escala nacional colocavam a 
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Península de Setúbal numa posição privilegiada.  

Com o acentuar das migrações internas na década de 1960 desencadeou-se um processo de 

transformação profundo, estrutural e tremendamente rápido, nomeadamente através do processo de 

terciarização da capital e do surgimento de grandes investimentos industriais na margem sul, 

motivando um crescimento demográfico e urbano de grande magnitude, apoiado sobretudo na rede 

viária convencional, e mais acentuado em áreas servidas pelas novas vias rápidas e em torno de algumas 

estações de caminho-de-ferro. Destacando-se ainda a inauguração da Ponte de 25 de Abril em 1966 e da 

A2 até ao Fogueteiro, no que à margem sul da AML diz respeito.  

A partir da adesão à então Comunidade Económica Europeia, Portugal iniciou o que se pode 

chamar a “modernização tardia” que caraterizou a década de 1990. Esse foi um período marcado pela 

progressiva internacionalização da economia, por novos processos de terciarização e 

desindustrialização e por uma fase de intensa modernização infraestrutural, cujos traços mais visíveis 

na AML foram, para além das novas infraestruturas de transporte público pesado (ligações ferroviárias 

para sul, até ao Fogueteiro, novos terminais fluviais, etc.), sobretudo as transformações estruturais ao 

nível da rede rodoviária com destaque, ao nível da margem sul, para a abertura da Ponte Vasco da 

Gama e do IC32 (1998) possibilitando o desenho de um anel rodoviário fundamental que uniu margens 

norte e sul em torno do estuário, integrando municípios geograficamente relativamente centrais mas 

até então periféricos às dinâmicas metropolitanas (Alcochete, Montijo, Moita) e reposicionando os 

municípios do Arco Ribeirinho Sul. 

Verificaram-se também novos fenómenos de deslocalização ou periferização de atividades 

económicas, tanto industriais e logísticas como. Tirando partido da proximidade ao cruzamento A2-

IC21 em Coina, a abertura da fábrica da Autoeuropa, no Município de Palmela, o mais importante pólo 

empregador da margem sul e um dos mais importantes do país, é certamente um dos melhores 

exemplos desse fenómeno (CMP, 2020a: 41-52). 

Nas primeiras décadas do século XXI estiveram previstos novos investimentos para a Península de 

Setúbal, designadamente a plataforma logística multimodal do Poceirão, um novo aeroporto 

alternativo/complementar a Lisboa a instalar no Campo de Tiro de Alcochete, a rede ferroviária em 

bitola europeia e a terceira travessia sobre o Tejo entre Chelas e Barreiro, que iriam afetar de forma 

determinante o Município de Palmela, potenciando o seu crescimento económico, urbanístico e 

demográfico, na continuação dos pressupostos de “modernização” referidos anteriormente e que se 

tinham vindo a verificar sensivelmente desde a década de 1990. 

Deste modo, atualmente, o Município de Palmela posiciona-se AML como o Município com maior 

área territorial e, simultaneamente, com a menor densidade populacional. Tal como mencionado 

anteriormente, a partir da década de 1990, com o progressivo alargamento das redes de acessibilidades 

rodoviárias fundamentais, o Município passou também a estar mais exposto às dinâmicas 

metropolitanas, sobretudo no domínio da localização de atividades económicas integradas nos circuitos 

de produção global, exemplificada pela implantação da Autoeuropa no Município.  

Estes fatores suportam um padrão de atividades em que coexistem o desenvolvimento urbano-

industrial e a preservação dinâmica de valores naturais e de elementos rurais, construindo um território 

de caraterísticas marcadamente periurbanas (CMP, 2020b: 7).  

 

3. Entrevistas aos Stakeholders 

Das entrevistas realizadas destacam-se as ideias-chave que a seguir se apresentam. Em primeiro 

lugar, apesar de a maioria dos decisores políticos ser mais favorável ao Montijo, esta localidade constitui 

um mero terminal de Lisboa, pelo que as pessoas deslocar-se-ão apenas para Lisboa. O decisor político 

entrevistado considera, assim, que a existência de um aeroporto em Alcochete alcançaria uma maior 

escala regional e nacional e potenciaria a vinda de turistas para a Península de Setúbal e Tróia (Varzim, 

2021). A existência do aeroporto em Alcochete beneficiaria de melhores acessibilidades rodoviárias e de 

mais vias circulares do que no Montijo que não dispõe das mesmas infraestruturas. Por outro lado, 

embora o Montijo surja como solução de recurso, não oferece garantias a longo termo. De qualquer dos 

modos, a localização de um segundo aeroporto da AML, na margem Sul, será sempre benéfica para 
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Palmela e criará novos desafios, por exemplo, ao nível do impacto turístico. No início de 2019, assistiu-

se já a um incremento turístico, na ordem dos 6% das dormidas em Palmela, porém, a este nível, a oferta 

é ainda reduzida e não se deu continuidade a alguns projetos turísticos.  

Nota-se, contudo, que os investidores portugueses têm manifestado interesse em reabilitar algum 

património edificado no município e, por outro lado, a partir de determinado valor de investimento, os 

operadores turísticos procuram equipamentos e serviços que sejam diferenciadores (piscina, golfe). 

Neste momento e a este nível, podem ser referidos dois exemplos interessantes: o projeto intitulado 

Centralidade Arrábida com visitas partilhadas a Setúbal e Sesimbra e o Projeto Almenara em que os turistas 

visitam o Município para conhecer não só o seu património histórico (com a visita ao Castelo de Palmela 

e ao Castelo de São Jorge, em Lisboa), quer a gastronomia e os vinhos nele produzidos. Assim, seria 

pertinente a criação de circuitos integrados, com a inclusão de um périplo pelo Município de Palmela.  

Existe já um crescimento do Alojamento Local que regista uma boa ocupação e alguma 

especialização. Alguns alojamentos locais são mais orientados para o turismo de natureza que inclua 

caminhadas pela serra, enquanto outros apresentam uma oferta mais cultural e patrimonial. Também 

se tem assistido, na Restauração, a uma maior diversidade e qualidade na oferta, por exemplo, na 

requalificação dos restaurantes em localidades como Águas de Moura, que tinha muita restauração de 

“beira de estrada”, e que está a ser procurada aos fins-de-semana. Embora já exista maior formação dos 

operadores, com a organização de eventos como fins-de-semana gastronómicos e a promoção de produtos 

locais, é necessário apresentar novas alternativas mais completas e diferenciadoras relativamente aos 

chamados “pacotes de fim-de-semana”. Estas alternativas poderão oferecer, além da dormida, uma 

oferta turística diversificada que inclua, por exemplo, o enoturismo, o turismo de natureza, a prática de 

atividades desportivas como o golfe, o turismo cultural, entre outras. Fernando Pó constitui já um 

exemplo de localidade que se pode tornar num importante polo de enoturismo pois possui uma grande 

extensão de vinhas e adegas significativas que requalificaram instalações para receber visitantes, como 

é o caso da Casa Ermelinda Freitas. De referir ainda que, em Fernando Pó, já existe um Alojamento Local 

associado à produção de vinho biológico e uma carreira de comboio, Rotas do Sado. 

Foi referido por um dos produtores vitivinícolas a importância das estratégias de fidelização dos 

clientes internacionais, salvaguardando que para Palmela uma excessiva “massificação” poderá não ser 

do interesse do setor, sobretudo se se pretende apostar em produtos diferenciados. Neste contexto, é 

interessante salientar que o operador local de passeios turísticos, referiu que é necessário promover o 

Destino Palmela, de modo a afirmar uma estratégia baseada na diferenciação. Por outro lado, foi também 

apontado que uma possível fraqueza de uma estratégia de promoção do enoturismo se relaciona com o 

seu carácter sazonal, dado incidir sobretudo nos meses de agosto a outubro,  

Acresce, ainda, a este problema a falta da existência de programas enogastronómicos que 

poderiam, de algum modo, suavizar as quebras de procura decorrentes da sazonalidade. Assim, a 

aposta no enoturismo já existente, ao qual se possa associar outros produtos de origem demarcada como 

o queijo e a doçaria, assim como a valorização de castas locais, como a Moscatel e a Castelão, ainda pouca 

conhecidas internacionalmente, será de extrema importância. A este nível, a divulgação destas castas 

em publicações internacionais contribuiria significativamente para o (re)conhecimento das 

potencialidades vinícolas da região. Também a atribuição de prémios internacionais e a aposta no 

benchmarking de boas práticas em países como o Chile e a Argentina aumentariam a visibilidade dos 

produtores vinícolas de Palmela. Conclui-se, assim, que é fundamental a cooperação entre os 

produtores vinícolas locais, na divulgação dos seus vinhos e na capacidade de acolhimento de turistas 

e que a sua captação logo à chegada ao novo aeroporto seria fundamental para o sucesso na divulgação 

dos produtos que a região produz.  

 

4. Conclusões 

A - Oportunidades geradas pelos impactos do novo aeroporto e Desafios para o setor do 

enoturismo em Palmela: 

1. Impactos sobre a atividade económica em análise (enoturismo) de Palmela não depende da 
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localização do novo aeroporto especificamente no Montijo; 

2. Na opinião dos stakeholders, outras localizações na Margem Sul, por exemplo no Campo de Tiro 

de Alcochete) terão efeitos considerados como similares; 

3. Impactos dependem, sobretudo, da capacidade de organização dos agentes económicos privados 

(empresas) e da sua mobilização para tirar partido das oportunidades geradas pelo novo aeroporto; 

4. Mercados tradicionais como o inglês mantêm peso considerável nas exportações; 

5. Importa oferecer produtos integrados, juntando fruição do património construído e paisagístico 

com gastronomia e enologia; 

6. Palmela tem excelentes condições para oferecer produtos que combinem o Turismo de Natureza 

com a divulgação da oferta vitivinícola; 

7. Políticas públicas locais devem ser orientadas para a facilitação de contactos, formação de 

quadros técnicos, preservação dos valores patrimoniais e ambientais; 

8. Benchmarking de boas práticas noutros países e de outras localidades de Portugal; 

9. Implementar uma estratégia de parcerias entre a oferta turística hoteleira e os produtores 

vitivinícolas; 

10. As estratégias associadas ao enoturismo devem reforçar a capacidade de aumentar a duração 

da estadia do visitante/turista em Palmela, mediante a oferta de atividades diversificadas e 

complementares (exemplo: produto natureza conjugado com enoturismo); 

11. Possibilidade de captar turistas e visitantes “à saída do aeroporto” até para contrabalançar o 

efeito concorrencial de Lisboa e de Setúbal; 

12. Reforçar rede de restaurantes onde combinar a gastronomia local com produtos vinícolas de 

Palmela – a fraca diversidade da restauração é apontada como um problema estrutural no contexto do 

Município; 

13. Aposta em Produtos Premium mais orientados para “nichos de mercado”, tirando partido da 

afluência de visitantes com maiores padrões de exigência no consumo; 

14. Reforçar Imagem de Marca de Palmela como Município Vínico; 

15. Preço, enquanto fator de competitividade, representa um elemento não negligenciável nas 

estratégias de stakeholders ligados ao setor vitivinícola – a título de exemplo foi referido o peso 

significativo do produto bag-in-box no total das vendas; 

16. Assumir a Casta Moscatel como referência de uma estratégia de Marketing; 

17. Valorizar algum património industrial que possa servir, por exemplo, como base para um 

núcleo museológico; 

18. Dar o necessário destaque a castas tradicionais da região de Palmela; 

19. Valorizar elementos únicos como o Castelo e a História da Ordem de Santiago; 

20. Aproveitar as dinâmicas geradas por programas como o Tourism UP ou o Taste UP. 

B- Cenário de Incerteza ditado pela atual situação de pandemia da COVID-19: 

1. Preocupação face às projeções que estimam quebras significativas do Produto Nacional e do 

Produto da Zona Euro e do conjunto da União Europeia; 

2. Recuperação mais lenta do sector turístico introduz uma dinâmica de incerteza em termos da 

capacidade do subsector do enoturismo de atingir os objetivos estratégicos de médio e longo prazo; 

3. Redução dos fluxos turísticos internacionais e situação vivida pela principal transportadora 

aérea nacional podem determinar a menor urgência de inaugurar a segunda infraestrutura 

aeroportuária da AML; 

4. Prudência poderá vir a ser uma palavra-chave no que ao enoturismo no território de Palmela diz 

respeito. 
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Resumo: Num contexto em que os turistas dos concelhos de Silves, de Albufeira e de Loulé, região do 

Algarve, procuram ter outras experiências para lá do Sol e Mar, o presente artigo apresentará um estudo 

de inquérito por questionário realizado no sentido de descortinar quais os fatores que podem assistir a 

uma transição digital do turismo nesta área, nomeadamente o grau de conhecimento de turistas 

mainstream sobre as várias unidades geográfico-paisagísticas, as vias de obtenção de informação 

turística, e as oportunidades de Smart Tourism, sinalizadas por turistas, residentes, peritos, decisores e 

operadores turísticos. 

Palavras-chave: Smart Tourism, Diversificação, Qualificação, Destino, Renovação, Resiliência Regional. 

Abstract: In a context in which tourists from the Algarve region seek to have other experiences beyond 

the Sun and Sea, this article will present a research based on a survey by questionnaire, carried out in 

order to discuss which factors can assist a digital transition of tourism in this area, namely the degree 

of knowledge of mainstream tourists about the various geographic-landscape units of the case-study, the 

identification of the respective ways of obtaining tourist information, and, above all, what are the 

orientations for sustainable, cosmopolitan and digital tourism marketing, considered by tourists, 

resident community, experts, decision-makers and tour operators. 

Keywords: Smart Tourism, Diversification, Qualification, Destination, Renewal, Regional Resilience. 

 

1. Introdução 

A oferta turística e recreativa da região do Algarve centra-se no produto Sol e Mar, enquanto fulcro 

da sua socioeconomia, pelo que, mediante este quadro de fraca diversificação e diferenciação do destino, 

uma oportunidade, dedicada à resiliência regional, poderá passar pela renovação via diversificação 

turística, baseada numa infraestrutura verde de interconexão e coesão entre o meio litoral urbanizado e 

o meio rural interior, opção que deve ser coadjuvada pela transformação digital da qualificação da 

experiência turística. 

Na senda da promoção, ainda parca, da plenitude da paisagem que marca a identidade da região, 

as ferramentas atinentes ao Smart Tourism afiguram-se como instrumentos ideais à eficácia e eficiência 

desta estratégia, cujo potencial ainda se encontra descurado ao nível do planeamento turístico regional. 

Como tal, num estudo de caso relativo aos concelhos de Silves, de Albufeira e de Loulé, foi 

conduzida a investigação via inquérito por questionário a turistas, residentes, peritos, decisores e 

operadores turísticos no sentido de aferir o grau de conhecimento de turistas sobre as principais 

unidades geográfico-paisagísticas da área de estudo e região (Serra, Barrocal e Litoral), de identificar os 
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meios de obtenção de informação motivadora e estruturadora da experiência turístico-recreativa, e 

identificar quais as atividades turístico-recreativas, alternativas ao Sol e Mar, com maior potencial de 

valorização, considerado por turistas, residentes, peritos, decisores e operadores turísticos. 

Tal discussão suscitará a sinalização de oportunidades de gestão e marketing digital na transição 

do destino Algarve para moldes de Smart Tourism. 

 

2. A Inovação em Turismo como oportunidade 

Novas combinações podem surgir na definição da experiência turística que deve ser entendida 

como um todo, uno, completo, cocriado e partilhado por turistas, operadores e comunidades locais, 

determinado pelos recursos de cada destino, os quais providenciam as componentes que o constituem 

(Samora-Arvela et al. 2020), permitindo, assim, diversificar a experiência turística, atraindo novos 

segmentos de turistas e consolidando a procura dos já existentes. 

A valorização da singularidade do destino pela diversificação pode ser eficiente através da 

inovação, isto é, pelo resultado da evolução tecnológica das empresas de turismo, instituições, e de 

investigação, e da interatividade entre empresas, entre clientes e empresas através das tecnologias de 

informação. 

Numa abordagem multiproduto, multiturista e multiagente, os sistemas de transportes, as 

tecnologias de informação e comunicação, os sistemas de informação geográfica, a infografia, o design, 

as redes sociais e soluções cada vez mais interativas e intuitivas, num mundo em que a internet está 

massificada (Romão, 2013, p. 41-45; Ferreira & Ferreira, 2013), impulsionam a inovação na promoção da 

singularidade de cada território e destino. 

Este tipo de diversificação pode, pela valorização da experiência turística no destino, afirmar uma 

nova e rejuvenescida imagem do mesmo (Hall, 2018), incrementando a sua competitividade, 

sustentabilidade e, como tal e acima de tudo, a resiliência das regiões, fortemente, dependentes deste 

setor. 

A estratégia de promoção sustentável da diversificação de produtos turísticos, deve comprometer-

se com a preservação e valorização do carácter ambiental e cultural da região-destino, diferenciando a 

sua unicidade (Samora-Arvela et al. 2020). 

No contexto da promoção, vários podem ser os canais de comunicação, seja pela promoção nos 

media, internet, brochuras tradicionais, eventos promocionais, entre demais, assentes cada vez mais na 

inovação. Note-se que “inovação se refere ao processo de colocar em prática qualquer nova ideia de 

solucionar problemas, de reorgnizar, economizar, orçamentar, melhorar a comunicação ou montar 

produtos. Inovação é a geração, aceitação e implementação de novas ideias, processos, produtos ou 

serviços” (Hall & Williams, 2008), podendo alicerçar-se não apenas em inovações de produtos e serviços 

que dizem respeito a mudanças consideradas como novas criações, nas quais as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) desempenham um papel importante, mas também em inovações 

gerenciais e inovações institucionais (Hjalager, 2010). 

Aqui, torna-se primordial explanar que o conceito de Smart Tourism integra o papel potencial das 

tecnologias digitais no desenvolvimento de processos colaborativos entre prestadores de serviços rivais 

ao nível de destino e na cocriação de destinos e experiências. Através da crescente interação entre 

produtores e consumidores, geram-se benefícios no âmbito dos serviços turísticos (interoperabilidade, 

espacialidade e temporalidade), o que implica interação direta entre fornecedores e consumidores, no 

mesmo local e ao mesmo tempo (Romão & Neuts, 2017; Boes, Buhalis & Inversini, 2018). No entanto, o 

desenvolvimento não deve ser considerado inteligente se também não for sustentável, ou seja, o turismo 

inteligente implica e contribui para a sustentabilidade. A título de exemplo, as áreas rurais podem ser 

dinamizadas através das oportunidades do Slow Tourism oferecidas pela delineação e promoção digital 

de trilhos para caminhadas e ciclismo, entre demais atividades, visto que o Slow Tourism constitui uma 

maneira mais significativa e deliberada de conexão do turista com a região visitada (Karanikola et al. 

2018). 

Nesse sentido, os conceitos de Smart Tourism, destino inteligente e região inteligente derivam do 

alinhamento com o conceito de Smart City (Caragliu, Del Bo & Nijkamp, 2011). Logo, um destino, região 
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ou cidade é inteligente quando “os investimentos em capital humano e social e em infraestrutura de 

comunicação tradicional (transporte) e moderna (TIC) estimulam o crescimento económico sustentável 

e uma elevada qualidade de vida, com uma gestão inteligente dos recursos naturais, por meio de uma 

governança participativa” (Caragliu, Del Bo & Nijkamp, 2011). 

Assim, o Smart Tourism ajusta o planeamento regional sustentável das regiões-destino através do 

desenvolvimento de espaços, infraestruturas e serviços, com base em estratégias de inovação 

sustentadas no conhecimento e apoiadas na informação acerca dos recursos específicos de cada região, 

cuja governança deve integrar a participação pública ao nível da promoção do destino (Binkhorst Den 

Dekker, T., 2009; Kim & Fesenmaier, 2015). 

Atualmente, sites, redes sociais, geolocalização, aplicações móveis (App's) e dashboards de 

marketing e monitorização são ferramentas tecnológicas amplamente usadas em marketing digital, 

informação e comunicação, cujo potencial no turismo mediterrânico ainda não é totalmente reconhecido 

pelas instituições e empresas (Palos-Sanchez, Saura, Reyes-Menendez, Esquivel, 2018). 

Nesse contexto, fatores importantes devem ser levados em consideração ao projetar e apresentar 

uma aplicação, a saber, a aceitação da tecnologia através do carácter user-friendly de uso e utilidade, 

intuitivamente, percecionadas, a difusão da inovação como vantagem relativa, comparativamente à 

vantagem sobre as formas anteriores de executar a mesma tarefa, a complexidade (o grau em que uma 

inovação é consistente com os valores, crenças, experiências e necessidades existentes do utilizador), 

observabilidade (o grau em que uma inovação é visível aos outros) e experimentatividade (o grau em 

que uma inovação pode ser experimentada) e os fatores cognitivos sociais, como expetativas de 

resultados, autoeficácia e normas sociais (Lu et al. 2015). 

Assim, os mesmos autores reconhecem a séria necessidade de delinear estratégias de promoção do 

turismo de paisagem, com base no uso da tecnologia móvel, sugerindo “estabelecer bases de dados 

turísticos centralizados e sistemas operacionais adequados para coletar, armazenar, partilhar e 

liberalizar dados turísticos; desenvolver infraestruturas de internet sem fios (ou seja, Wi-fi 3G, 4G, 5G) 

para criar um ambiente online e móvel de negócio; lançar plataformas inteligentes de serviços de 

turismo (sites e aplicações) para aprimorar a experiência do turista e a imagem de destino; e instalar 

dísticos de código QR em estações, terminais, hotéis, restaurantes, trilhos, espaços de recreio e lazer em 

espaço rural, entre demais, devendo os sites de turismo articular-se com a adoção da tecnologia móvel 

no desenvolvimento turístico” (Lu et al. 2015).  

 

 

3. Métodos e Área de Estudo 

Os resultados, doravante, apresentados derivam de um estudo de inquérito por questionário 

aplicado a turistas mainstream (N=400), residentes (N=400), peritos (N=3), decisores (N=7) e operadores 

turísticos (N=15), entre o ano de 2017 e 2018, nos concelhos de Silves, de Albufeira e de Loulé, território 

perpassado pelas unidades geográfico-paisagísticas mais representativas da paisagem da região do 

Algarve, mormente, o Litoral, demarcado pela ocupação urbano-turística, o Barrocal, caracterizado pelo 

seu substrato calcário e pelos seus alfarrobais, figueirais, amendoais, olivais e laranjais, e a Serra, 

enquadramento xerofítico com maiores elevações altimétricas que se pauta pelos seus sobreirais em 

declínio, fruto do êxodo rural.  

 

 

4. Resultados e Discussão 

Evidencia-se um grande desconhecimento dos turistas no que respeita às unidades paisagísticas 

não litorais, sendo que 56,30% afirmou não ter o pleno conhecimento das mesmas. Obviamente, a 

maioria dos residentes (89,50%) afirma conhecer a diversidade paisagística algarvia, embora 10,50% da 

amostra de residentes confesse desconhecer a sua plenitude (figura 1).  
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Tinha conhecimento das diferentes unidades de paisagem identitárias da região do Algarve antes de 

responder a este questionário? 

 

 
 
 
 

 
Turistas (N=400)     Residentes (N=400) 

 

 

 

 
Figura 1. Inquérito a turistas e residentes – Conhecimento sobre as diferentes unidades de paisagem. Elaboração própria 

(Samora-Arvela, 2021). 

 

A internet e o círculo de amigos representam as principais fontes de informação promocional da 

região do Algarve, enquanto destino turístico. 

O conhecimento próprio, a internet e o círculo de amigos constituem as principais fontes de 

informação que inteiram os residentes sobre os vários atributos da região do Algarve (figura 2).  

 
Como obteve a informação que o motivou a visitar a região do Algarve? 

 
Figura 2. Inquérito a turistas e residentes – Principais modos de obtenção de informação motivadora da visita à região do 

Algarve. Elaboração própria (Samora-Arvela, 2021). 

 

Os grupos inquiridos referenciam, transversalmente, para a Serra, Barrocal e Litoral, a valorização 

de Caminhadas, orientação e circuitos de manutenção, Saúde e bem-estar, Touring de património 

arquitetónico, arqueológico e museus, e Gastronomia e vinhos. 

Em sede de priorização de políticas de qualificação do território e promoção turística, o Alojamento 

em Espaço Rural e o Touring paisagístico e piqueniques são propostos para a Serra e Barrocal, ao passo 
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que Espetáculos ao ar livre são recomendados para o Litoral. 

 
Tabela 1. Matriz de priorização de valorização turístico-recreativa, sinalizada por turistas, residentes, peritos, decisores e 

operadores turísticos (++ = a valorizar muito). Elaboração própria (Samora-Arvela, 2021). 

Serra, Barrocal e Litoral Prioridade 

Caminhadas, orientação e circuitos de manutenção ++ 

Saúde e bem-estar ++ 

Touring de património arquitetónico, arqueológico e museus ++ 

Gastronomia e vinhos ++ 

Serra e Barrocal Prioridade 

Alojamento em espaço rural ++ 

Touring paisagístico e piqueniques ++ 

Litoral Prioridade 

Espetáculos ao ar livre ++ 

 

5. Conclusões 

Tendo em conta o desconhecimento acerca das diferentes unidades mais identitárias da paisagem 

algarvia, expressado por mais de 50% da amostra inquirida de turistas, torna-se impreterível reconhecer 

a necessidade de promoção da plenitude da paisagem algarvia como via de estímulo à prosperidade 

das comunidades e gestão integrada. 

A internet e os amigos são o principal meio de obtenção de informação, passível de motivar a visita 

à região e orientar a experiência turística, afigurando-se a transição do destino Algarve para um destino 

Smart uma oportunidade que não pode descurar a tecnologia- 

Assim, para a presente área de estudo e territórios homólogos, importa privilegiar formas 

inovadoras de gestão e promoção digital de produtos turísticos alternativos, nomeadamente: 

• Criação de um webmap de visualização; 

• Divulgação e gestão da informação de todos os espaços vocacionados na infraestrutura verde 

da área de estudo para as atividades de turismo e recreio alternativo; 

• Delineação de rotas e divulgação de aplicações de múltipla escolha algorítmica das mesmas a 

serem integradas em aplicações móveis; 

• Utilização de dashboards de monitorização de uso recreativo para fins de preservação ambiental 

e enriquecimento da experiência turístico-recreativa; 

• Introdução de códigos QR nos percursos e pontos de interesse, preferencialmente, associados a 

ícones de experiências de realidade aumentada, aliados ao carácter intuitivo de utilização, 

baseadas na fusão da vertente didática e hedónica, e na qualidade do design estético dos 

mesmos. No âmbito da promoção, será necessário reconhecer o potencial da revolução digital. 
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Resumo: A motivação e o sistema de recompensas influenciam o desempenho dos colaboradores e, 

consequentemente, o sucesso da empresa. Este estudo analisa os dois conceitos e, através da amostra de 

estudo de 30 colaboradores do Hotel D. Luís, foi possível verificar que mais de 50% se sente motivado, 

sendo o ambiente entre colegas o maior fator de influência. Na oferta de recompensas por parte do hotel, 

destacam-se as oportunidades de formação e evolução na carreira. No entanto, os colaboradores 

valorizam mais as recompensas monetárias e autonomia profissional. Cabe à administração reformular 

o sistema de recompensas e melhorar a motivação dos colaboradores. 

Palavras-chave: gestão dos recursos humanos; motivação; sistema de recompensas; 

Abstract: The motivation and reward system influence the performance of employees and, 

consequently, the success of the company. This study analyses both concepts and, through the study 

sample of 30 employees of Hotel D. Luís, it was possible to verify that more than 50% feel motivated, 

with the environment among colleagues being the biggest influence factor. In the offer of rewards by 

the hotel, the opportunities for training and career development. However, employees value monetary 

rewards and professional autonomy more. It is up to the administration to reformulate the system of 

rewards and improve the motivation of employees. 

Keywords: human resources management; motivation; rewards system; 

 

1. Introdução 

A Gestão dos Recursos Humanos possui um papel fundamental para a empresa e para a motivação 

dos colaboradores. Através da gestão implementada, a empresa pode sofrer fracasso ou sucesso, uma 

vez que a Gestão dos Recursos Humanos está cada vez mais direcionada para a motivação dos 

colaboradores. Através dessa motivação, é possível verificar um maior desempenho nas tarefas e melhor 

atendimento aos clientes, que se vai notar no sucesso da empresa e maior competitividade (Snežana & 

Nenad, 2012). 

Para motivar os colaboradores, é necessário ter noção que a motivação não é influenciada apenas 

pela própria pessoa, mas também por situações que aconteçam (Rocha, 2010, citado por Sousa, 2015). 

Por esse motivo, a empresa tem de conhecer os objetivos de cada colaborador e perceber que cada um 

tem características e propósitos diferentes (Manolopoulos, 2008, citado por Rodrigues, Neto & Filhos, 

2014). 

A motivação pode ser alcançada através da conexão entre o empenho dos colaboradores, o sistema 

de recompensas e as possíveis recompensas que são atribuídas com as que gostariam de ter (Robbins, 

2008, citado por Bouça-Nova, 2013). 

Nesse sentido, a empresa deve conhecer as recompensas existentes, pois um sistema de 
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recompensas pode basear-se numa compensação financeira (recompensa extrínseca) ou não financeira 

(recompensa intrínseca) (AL-Damoe, Hamid & Omar, 2015) e só pode ser atribuída se a empresa tiver 

um crescimento contínuo (Chiavenato, 1999, citado por Carvalho et al., 2012). 

A investigação tem como objetivo perceber e relacionar o nível de motivação dos colaboradores 

perante as recompensas que beneficiam. A relevância deste estudo prende-se com o facto de o 

colaborador ser um ponto-chave para o sucesso da empresa.  

 

2. Revisão da Literatura 

2.1. Gestão dos Recursos Humanos 

Os colaboradores são o ponto-chave de uma empresa, priorizando assim o desenvolvimento das 

competências das pessoas, cumprindo com os objetivos da empresa (Santos, 2004). Cabe aos Recursos 

Humanos dar primazia aos interesses dos colaboradores em conjunto com os da empresa. As suas 

práticas são uma maneira da empresa conseguir conciliar os seus interesses com os dos colaboradores 

(Esteves & Caetano, 2010). 

Delery & Shaw (2001, citado por Esteves & Caetano, 2010) representam um modelo onde afirmam 

que a prática da Gestão dos Recursos Humanos interfere com as distintas características pertencentes à 

força do trabalho. As características devem trabalhar em conjunto, para que o objetivo seja evoluírem 

individualmente e criar motivação para se destacarem nos objetivos da empresa.  

Essas características geridas pelos Recursos Humanos são: análise de funções, recrutamento, 

seleção, acolhimento e integração, avaliação do desempenho, formação e gestão de benefícios 

(Fernandes, 2015). 

O trabalho dos Recursos Humanos deve estar bem delineado, com maior enfoque na fase de 

acolhimento e integração, quando se dá o processo de socialização organizacional e é fulcral para o 

sucesso e motivação do colaborador.  

 

2.2. Motivação 

A motivação não pode ser desvalorizada pelas empresas, pois é através da motivação que estas 

conseguem ser bem-sucedidas e ter a colaboração incondicional dos colaboradores. Para além disso, a 

motivação leva as pessoas a cumprirem objetivos pessoais e organizacionais (Bahtijarević, 1999, citado 

por Snežana & Nenad, 2012). 

Cada pessoa tem características diferentes, o que influência a motivação individual (Manolopoulos, 

2008, citado por Rodrigues, Neto & Filho, 2014), não sendo possível elaborar princípios fixos que 

funcionem no geral. 

Os objetivos delineados por parte da empresa devem ser promissores, para proporcionar maior 

motivação e dedicação nas tarefas a realizar (Uroševićo & Milijić, 2012, citado por Sousa, 2015). 

Para isso, as empresas podem guiar-se por duas teorias da motivação: as que explicam o que motiva 

as pessoas - Teorias de Conteúdo, e as que tratam a motivação de maneira mais específica, com assuntos 

como “se desenrola o comportamento motivado nos indivíduos” (Cunha, Rego, Cunha & Cardoso, 2004, 

citado por Melo, 2017) - Teorias de Processo. 

 

2.3. Sistema de Recompensas 

Os sistemas de recompensas proporcionam a cooperação dos colaboradores com o 

desenvolvimento da empresa e um compromisso com a mesma, pois para as recompensas serem 

possíveis, é necessário um crescimento contínuo (Chiavenato, 1999, citado por Carvalho et al., 2012). 

O sistema de recompensas não passa só pela questão financeira, apesar das pessoas terem 

expetativas de receber uma remuneração adequada às suas qualificações, têm também objetivos 

pessoais e profissionais de melhorar e progredir. 

Existem diferentes recompensas: as intrínsecas, de carácter não monetário, que são as mais difíceis 
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de gerir e atribuir, pois é necessário analisar vários fatores, como o empenho do colaborador (Câmara, 

2006, citado por Fernandes, 2015); e extrínsecas, de carácter monetário, que tem elementos fixos, o 

salário, e elementos variáveis, que são os prémios (Lawler, 1989; Câmara, 2006, citado por Fernandes, 

2015). 

O sistema de recompensas tem uma grande influência na hotelaria, uma vez que os requisitos de 

trabalho são exigentes, não só nos horários e folgas rotativas, mas também na satisfação das exigências 

dos clientes, que procuram locais com serviço de excelência (Baum, Amoah & Spivack, 1997, citado por 

Martins & Machado, 2002). Para isso, é necessário existir uma remuneração adequada às funções e 

competências (Riley, 1991, citado por Martins & Machado, 2002). 

 

3. Métodos 

A presente investigação tem como objetivo perceber o nível de motivação dos colaboradores 

perante as recompensas que acham que beneficiam. Os dados foram coletados através do inquérito por 

questionário, com respostas fechadas e utilizada a escala de Likert. Dos 31 colaboradores do Hotel D. 

Luís em Coimbra, foi possível obter 30 questionários. 

O questionário teve por base a revisão da literatura e foi dividido em três partes: Primeira parte 

retrata a motivação dos colaboradores; Segunda parte foca-se no sistema de recompensas do hotel; 

Terceira parte questiona sobre a recompensa que o colaborador valoriza mais. 

Os resultados foram inseridos em gráficos adequados ao tipo de informação fornecida, 

estruturados de maneira a permitir um estudo individualizado da motivação dos colaboradores e do 

sistema de recompensas fornecido pela empresa.  

 

4. Resultados e discussão 

4.1. Motivação no trabalho 

Esta parte do questionário pretende perceber o que motiva os colaboradores e o nível de motivação 

no local de trabalho. A pergunta chave desta parte pretende averiguar se os colaboradores estão 

motivados e as respostas não são unânimes. Mais de 50% sente-se motivado no local de trabalho, apesar 

de ainda existir uma parte que discorda com esta questão (figura 1). 

Quanto aos que responderam discordo, deve ser um fator de preocupação para a empresa, no 

sentido de perceber se é algo que podem mudar ou se já é da pessoa. E no caso do “indiferente”, pode 

justificar-se através do facto de trabalhar no hotel há muito tempo e ter se tornado uma rotina ou o 

colaborador estar a trabalhar por necessidade e não por gosto na área. 

 

 
Figura 1. Motivação no local de trabalho 

 

Segundos os dados obtidos, os fatores que mais motivam são as recompensas monetárias (83.3%), 

os superiores hierárquicos (86.7%), as recompensas não monetárias (93.3%) e o ambiente com os colegas 

(100%). 
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Comparando os resultados obtidos nos superiores hierárquicos e nos colegas como fator 

motivacional, a diferença pode estar relacionada com o nível de relação que a pessoa tem com cada um. 

Quanto às recompensas monetárias e não monetárias, estas últimas têm maior percentagem de 

respostas positivas. Ao contrário do que se imagina, as recompensas monetárias têm perdido algum 

valor, pois existem outros fatores, como a valorização, que têm maior impacto nas pessoas.  

 

4.2. Oferta Sistema de Recompensas 

Uma das maneiras dos colaboradores prestarem bom desempenho e dar lucro à empresa, é 

conhecer os objetivos da empresa e estes serem realistas. Esses pontos foram inseridos no questionário 

e o resultado prevaleceu no concordo, embora exista uma minoria que discorda. 

Quanto ao conhecer o sistema de recompensas da empresa, o concordo voltou a sobressair, 

seguindo-se o discordo totalmente e o indiferente. Na escolha do indiferente pode ser alegado que os 

colaboradores não têm interesse neste aspeto ou conhecem poucas partes do sistema.  

Na pergunta chave sobre o hotel oferecer um sistema de recompensas proporcional ao trabalho, 10 

pessoas responderam indiferente, 9 concordaram e 7 discordaram (figura 2). O número que discordou 

foi o mesmo da questão anterior, pois se o colaborador não conhece o sistema de recompensas, discorda 

que o hotel possa oferecer recompensas proporcional ao trabalho. 

 

 
Figura 2. Oferta Sistema de Recompensas proporcional ao trabalho 

 

Algumas das recompensas possíveis apresentadas no questionário tiveram um parecer negativo 

por parte dos colaboradores, à exceção das oportunidades de formação, respondida com 86.7%, e de 

evolução da carreira, onde 53.3% respondeu como indiferente e só 33.3% concordaram. Foram as únicas 

questões onde o concordo prevaleceu comparado ao discordo. 

 

4.3. Recompensa mais valorizada 

Quanto às recompensas mais valorizadas por parte dos colaboradores (figura 3), é possível verificar 

que a efetividade/estabilidade está quase no mesmo patamar que a questão monetária. A diferença entre 

estas duas opções é apenas de 1 resposta, o que é de valorizar, pois cada vez mais as pessoas preferem 

outras recompensas e possibilita a empresa de adequar a maneira como gere as situações e recompensas. 

Segue-se a autonomia profissional, importante para o colaborador sentir que pode executar as 

tarefas com autonomia e que terá de acarretar com as consequências ou benefícios do seu trabalho. Para 

a motivação é um fator importante, pois o colaborador vai empenhar se nas tarefas para demonstrar 

que é capaz de as fazer autonomamente. 

Estes três fatores foram os que mais se destacaram como preferência por parte dos colaboradores. 
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Figura 3. Recompensa mais valorizada 

 

5. Conclusões  

A motivação é um fator que influencia o trabalho do colaborador e o sucesso da empresa (Snežana 

& Nenad, 2012). Devem ser averiguadas quais as motivações com mais impacto e as possibilidades de 

oferta da empresa, de maneira a não existir desigualdade entre os colaboradores (Manolopoulos, 2008, 

citado por Rodrigues, Neto & Filho, 2014). 

Cabe aos Recursos Humanos conseguir conciliar os interesses e objetivos dos colaboradores com 

os da empresa, através de práticas que vão funcionar em prol de ambas (Esteves & Caetano, 2010). 

É possível averiguar que os colaboradores se sentem motivados no local de trabalho, devido a 

fatores como o ambiente com os colegas, recompensas não monetárias e superiores hierárquicos. A 

intervenção com outros seres humanos influencia mais a motivação do que questões monetárias, que 

são mais difíceis de dar e é importante investir na motivação regularmente.  

Estes resultados estão de acordo com a revisão da literatura, pois a motivação pode ser influencia 

não só pela própria pessoa, mas também por situações ou pessoas que o rodeiam (Rocha, 2010, citado 

por Sousa, 2015). 

Para a empresa proporcionar um melhor sistema de recompensas teria de avaliar a importância 

que cada fator tem. No questionário foi elaborada uma questão com intuito de perceber isso mesmo. 

Ao contrário dos dados da motivação, nas recompensas a maioria optou como preferência as 

recompensas monetárias, efetividade e autonomia profissional. 

O sistema de recompensas é um complemento da motivação, não só monetariamente, mas também 

através de fatores e relações pessoais, o que justifica a pertinência do estudo entre estes dois conceitos. 

O estudo pretende contribuir para o setor hoteleiro, de maneira arranjar estratégias para ter 

colaboradores motivados e empenhados e conseguir beneficiar através do sucesso da empresa.  

 

6. Limitações e estudos futuros 

Este trabalho tem limitações que deverão ser revistas e aperfeiçoadas num próximo estudo sobre o 

tema, destacando como principal limitação o não existir um termo de comparação, os dados adquiridos 

são apenas de um hotel, sendo impossível comparar com outros. 

Nesse sentido, seria interessante recolher mais dados e resultados de outros hotéis, de forma a ser 

possível comparar dados e chegar a conclusões mais fiáveis. 
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Resumo: No contexto da missão de valorização patrimonial e promoção de um turismo sustentável no 

território do Estrela Geopark, surgem como instrumento importante os Percursos Interpretativos 

temáticos e distribuídos por todo o território. Através de uma breve revisão bibliográfica acerca da 

importância paisagística, da sustentabilidade turística e das novas tendências de combate à massificação 

do turismo e à sazonalidade, discute-se e conclui-se a importância dos PI na valorização do património 

cultural e natural, com ênfase no geológico, e da estratégia de geoturismo do Estrela Geopark, no 

conjunto dos 9 municípios do território, unidos pela serra da Estrela enquanto marca identitária comum. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Territorial; Geoparks; Geoturismo; Percursos Interpretativos; 

Território 

Abstract: In the context of the mission of heritage enhancement and promoting sustainable tourism in 

the territory of Estrela Geopark, thematic Interpretative Trails appear as an important tool, distributed 

throughout the territory. Through a brief bibliographical review on the importance of landscape, 

tourism sustainability and new trends to combat mass tourism and seasonality, we discuss and 

conclude the importance of IT in valuing the cultural and natural heritage, with emphasis on the 

geological one, and the geotourism strategy of Estrela Geopark, in the set of 9 municipalities in the 

territory, united by Serra da Estrela as a common identity mark. 

Keywords: Interpretive Trails; Geoparks; Geotourism; Territorial Development; Territory 

 

1. Introdução 

No contexto da missão e objetivos do Estrela Geopark Mundial da UNESCO, o turismo assume um 

papel proeminente. Tal se verifica não apenas enquanto atividade indutora de desenvolvimento 

territorial, como também pela capacidade de apropriação e valorização do património deste território, 

com mais de 2.200 km2 e uma área correspondente a 9 municípios da serra da Estrela (Belmonte, Celorico 

da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia). 

Na verdade, os Geoparks Mundiais da UNESCO recentraram a Geodiversidade nas estratégias de 

promoção e valorização territorial, construindo, a partir desta, lógicas estruturadas de capacitação e 

ativação de novas abordagens, produtos e espaços turísticos. Por esta via, o Geoturismo surge como 

uma estratégia inata a estes territórios, não apenas pela sua dimensão geológica, mas sobretudo pela 

relação entre este património e o valor cultural resultante da ocupação humana secular. Pelo exposto, 

podemos afirmar que o Geoturismo configura uma abordagem estratégica de desenvolvimento turístico 

sustentável, a partir da qual se organizam diferentes produtos turísticos, nos quais a geodiversidade, a 

paisagem e a história natural do território são o ponto de partida para a construção de uma oferta 

assente na experiência turística. Entre as diversas abordagens emanadas do Estrela Geopark, aquelas 
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que resultam da visão turística do território têm vindo a ganhar particular relevo nos últimos anos, com 

destaque para algumas iniciativas centrais, como o Cartão Sustentabilidade, a Grande Rota do Estrela 

Geopark ou os Percursos Interpretativos (PI).  

De facto, são estes últimos que traduzem uma visão clara da aproximação entre o trabalho 

interpretativo de um Geopark e a valorização do seu património, colocando-o ao serviço das 

comunidades que residem e visitam estes lugares únicos, distinguidos pela UNESCO, onde os desafios 

crescem à medida que o território vai sendo conhecido e melhor interpretado. Assim, o Estrela Geopark 

procedeu à elaboração de um conjunto de PI que pretendem guiar os turistas pelos múltiplos recursos 

da serra da Estrela, contribuindo para uma maior diversificação da oferta e uma diminuição da 

sazonalidade, uma vez que estes recursos estão pensados para uma fruição durante todo o ano. São 

estes os da Água (Opções I e II), dos Castelos, da Geodiversidade, da Indústria Têxtil, das Lagoas e 

Covões, dos Miradouros e do Religioso. 

Para além dos supramencionados, estão ainda em preparação mais cinco percursos (Percurso 

Interpretativo do Alva, do Zêzere, do Mondego, Mineiro e Arqueológico), que permitem uma 

abordagem ainda mais holística sobre o território, conferindo-lhe escala e dimensão turística. Face ao 

exposto, o presente artigo pretende demonstrar o trabalho do Estrela Geopark, no âmbito da 

interpretação, valorização e ativação de estratégias turísticas, através da criação de 8 percursos 

interpretativos. Em torno destes, podemos aprofundar a importância do Geoturismo, enquanto 

estratégia territorial e, acima de tudo, uma oportunidade para a construção de um novo paradigma de 

desenvolvimento turístico, sustentável, integrado e de base territorial, no qual as comunidades são 

atores fundamentais para o sucesso deste processo.  

De modo a enquadrar a criação dos PI do Estrela Geopark, proceder-se-á a uma breve revisão da 

literatura acerca da importância da paisagem enquanto motor de dinamização da atividade turística, do 

turismo em áreas de montanha e da sustentabilidade do mesmo. De seguida, apresentar-se-ão os 

Percursos Interpretativos, nomeadamente através das suas caraterísticas técnicas e, por fim, proceder-

se-á a uma breve discussão com a literatura revista e apresentar-se-ão algumas conclusões. 

 

2. A paisagem enquanto recurso de desenvolvimento 

As regiões de montanha (em particular, as portuguesas) fornecem, na atualidade, um leque 

bastante diversificado de recursos passíveis de utilização para criação de vários produtos turísticos. 

Dentro daqueles, podem listar-se a sua estrutura física, floresta, condições climatéricas, formas de uso 

do solo, vegetação, recursos hídricos e distribuição do património histórico e arquitetónico (Fernandes, 

2009), que, em conjunto, criam a paisagem, elemento que, no contexto europeu e já há algumas décadas, 

tem vindo a ser reconhecido como componente fundamental do património natural, histórico, cultural 

e científico (Correia, Abreu & Oliveira, 2001). Esta, por sua vez, resulta da forte interação entre as 

características físicas do local e a intervenção humana (Santos, Cravidão & Cunha, 2010), dando lugar a 

que os destinos turísticos possam criar identidades e se assumam como expressão dos seus ativos 

qualificadores e diferenciadores (Costa & Santos, 2018). 

O interesse pelas áreas de montanha relaciona-se, já desde há largos anos, com a sua fragilidade e 

com os recursos naturais e culturais presentes na mesma (Fernandes, 2009). No caso concreto da serra 

da Estrela, enquanto destino turístico de referência, é o recurso “neve” que tem definido o tipo de 

procura turística, ao longo de várias décadas, mas que tem vindo a conjugar-se com um leque cada vez 

mais alargado de produtos, sendo os mais notáveis o turismo gastronómico e o turismo de natureza e, 

ainda, o Geoturismo (Costa & Santos, 2018). De facto, a geoconservação e a patrimonialização, novas 

formas de participação e interação com a natureza, podem contribuir para a redução da sazonalidade e 

para criar alternativas ao consumo turístico massificado (Santos et. al, 2010), marcado pelo elemento 

“neve”. 

Torna-se, assim, necessário o desenvolvimento de iniciativas que deem a conhecer as diversas 

potencialidades das regiões de montanha, promovendo o seu espaço, cultura e economia (Fernandes, 

2009). Sejam de índole pública ou privada, as mesmas devem ser assentes na constituição de imagens 

de marca com base na própria paisagem, o que só pode ser conseguido através de uma utilização 
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sustentada e coerente dos recursos territoriais (Castro, Cunha & Santos, 2008). Ao mesmo tempo, revela-

se importante saber dosear os ímpetos consumistas de um turismo dominado pela classe média (Santos 

et. al, 2010) e impulsionar um turismo mais individualizado, em alternativa ao turismo de neve, já 

massificado e extremamente sazonal (Costa & Santos, 2018). O próprio comportamento das gerações 

mais novas é caraterizado por um alto nível de preparação e consciencialização acerca do conceito de 

sustentabilidade (Bonadonna, Giachino & Truant, 2017), sendo o novo turismo marcado pela maior 

sofisticação, exigência, fuga ao turismo de massas e sensibilização para as questões ambientais (Costa 

& Santos, 2018). 

Dentro daquilo que são as novas interpretações dos lazeres e do turismo, a geoconservação e a 

valorização dos geossítios assumem-se como ferramentas essenciais. A descoberta, o conhecimento e a 

exploração dos espaços com programas organizados em rotas e circuitos, de modo independente ou 

organizado, de diferente extensão e duração, materializados no Touring Cultural e Paisagístico, têm 

promovido uma tendência de aumento dos percursos específicos, enquanto instrumentos de 

desenvolvimento e marketing territorial (Santos et. al, 2010). Neste contexto surgem os PI do Estrela 

Geopark Mundial da UNESCO. 

 

3. Os Percursos Interpretativos do Estrela Geopark 

Os PI do Estrela Geopark assumem-se como grandes oportunidades de obter conhecimento acerca 

do território da serra da Estrela e de partir à descoberta das especificidades da sua paisagem e do 

património natural e cultural que a mesma tem para oferecer (Estrela Geopark, s.d.). As temáticas são 

diversas e exploram, da forma mais abrangente possível, o território em questão: desde nascentes, rios 

e águas termais que funcionam como motor de transformação da paisagem até à religião e religiosidade 

presente na cultura endógena (onde a presença judaica assume um papel importantíssimo), passando 

por castelos emblemáticos que espelham uma arquitetura militar secular, pelos recursos patrimoniais 

que proporcionam uma viagem pela história geológica do território, pela pastorícia e lanifícios que 

impulsionaram o crescimento populacional das franjas da montanha, pelas marcas da última glaciação 

e pelas paisagens altas da Estrela. 

A Tabela 1 expõe uma breve síntese das fichas técnicas dos PI do Estrela Geopark, enunciando, 

para cada um deles, a extensão aproximada, o ponto de partida, os pontos intermédios e o ponto de 

chegada. É de notar que a grande maioria dos pontos de interesse, tanto de partida como intermédios e 

de chegada, constituem geossítios (ou sítios de relevância geológica), dentro da lista dos 144 já 

inventariados pelo Estrela Geopark. O conjunto dos PI permite a visitação de 26 dos existentes, entre os 

quais 9 glaciários e fluvioglaciários, 4 do interesse da geomorfologia fluvial, 7 pontos de observação da 

paisagem, 3 hidrogeológicos, 2 petrológico e 1 da categoria do modelado granítico. 
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Tabela 1.  Síntese das Fichas Técnicas dos Percursos Interpretativos do Estrela Geopark 

Percurso 

Interpretativo 

Extensão 

Aproximada 

Ponto de 

Partida 
Pontos Intermédios 

Ponto de 

Chegada 

Água I 

37 Km + 2,5 

Km 

(Percurso 

Pedestre) 

Fábrica da 

Água Serra 

da Estrela 

Nascente do Mondeguinho; 

Miradouro de São Lourenço; 

Nascente Termal das Caldas de 

Manteigas; Poço do Inferno; Vale 

Glaciário do Zêzere; Cascata da 

Candeeira. 

Fonte Paulo 

Luís Martins 

Água II 60 Km Bobadela 

Miradouro das Varandas de Avô; 

Avô; Cabeça; Cascatas da Caniça; 

Cabeça da Velha. 

Centro de 

Interpretação 

da Serra da 

Estrela (Seia) 

Castelos 43 Km 

Torre de 

Menagem 

(Guarda) 

Miradouro do Mocho Real; 

Meandros do Alto Mondego; 

Castelo de Celorico da Beira; 

Castelo de Linhares da Beira. 

Castelo de 

Folgosinho 

Geodiversidade 72 Km 
Quinta da 

Taberna 

Videmonte; Linhares da Beira; 

Folgosinho; Casais de 

Folgosinho/Covão Da Ponte; 

Manteigas; Covão da Ametade; 

Covão do Boi. 

Planalto da 

Torre 

Indústria 

Têxtil 
60 Km 

Museu da 

Tecelagem 

dos Meios 

(Guarda) 

Ecolã; Burel Factory; Fonte Paulo 

Luís Martins; Covão da Ametade; 

Vale Glaciário do Zêzere; Nave de 

Santo António; Varanda dos 

Carqueijais. 

Museu dos 

Lanifícios 

(Covilhã) 

Lagoas e 

Covões 

20 Km + 8 

Km 

(Percurso 

Pedestre) 

Lagoa 

Comprida 

Covão dos Conchos (Percurso 

Pedestre); Salgadeiras; Covão do 

Boi; Covão do Ferro; Vale 

Glaciário de Alforfa; Nave de 

Santo António.  

Penhas da 

Saúde 

Miradouros 53 Km 

Miradouro 

da Varanda 

dos 

Carqueijais 

(Covilhã) 

Nave de Santo António; Vale 

Glaciário de Alforfa; Covão do 

Ferro; Covão do Boi; Lagoa 

Comprida; Miradouro do 

Sabugueiro; Miradouro do Cabeço 

de Santo Estêvão; Nascente do 

Mondeguinho. 

Miradouro 

do Fragão do 

Corvo 

(Penhas 

Douradas) 

Religioso 49 Km 

Museu de 

Arte Sacra 

(Covilhã) 

Igreja de Santa Maria Maior; Vila 

de Belmonte; Vestígios Judaicos; 

Sé Catedral da Guarda. 

Museu da 

Guarda 

 

 

4. Discussão e conclusões 

A paisagem assume uma importância inegável no turismo da serra da Estrela e, mais 

concretamente, na estratégia de geoturismo alavancada pelo Estrela Geopark Mundial da UNESCO, 

que pressupõe, intrinsecamente, a valorização do património cultural e natural [como defendido por 

Correia et. al (2001)], com especial ênfase no geológico. Com a progressiva secundarização do recurso 

turístico “neve” enquanto elemento visual associado à paisagem da serra da Estrela, começam a ganhar 

destaque os elementos patrimoniais que conferem uma identidade única à região, elementos esses 
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presentes em todos os municípios que compõem o Estrela Geopark e que nela veem espelhada a sua 

própria identidade. 

Os Percursos Interpretativos conseguem interligar as fortes características físicas (mais presentes 

nos PI Água I, Água II, Geodiversidade, Lagoas e Covões e Miradouros) com a intervenção humana 

(com maior expressão nos PI Castelos, Indústria Têxtil e Religioso) em grande parte da região, como 

preconizado por Santos et. al (2010). Isto verifica-se não só inter, como também intra-percurso, na 

medida em que cada PI consegue conjugar, em si mesmo, a visitação de elementos naturais e culturais. 

Tratam-se, assim, de iniciativas que dão a conhecer, não só à população local, como também a um 

público de âmbito geográfico mais amplo, um conjunto bastante diversificado de potencialidades desta 

região de montanha, dinamizando também a sua economia [como sugerido por Fernandes (2009)], 

devido a todos os serviços turísticos associados à visitação do território, e promovendo uma utilização 

sustentada e coerente dos recursos neste existentes [como preconizado por Castro et. al (2008)].  

A promoção do geoturismo na serra da Estrela confere, ao mesmo tempo, uma ótima oportunidade 

de alavancagem conjunta de outro tipo de produtos turísticos, a par com o Geoturismo, capazes de 

colmatar a sazonalidade e o turismo massificado tanto condenados por Costa & Santos (2018). O 

Turismo de Natureza e o Turismo Gastronómico (Costa & Santos, 2018), a par com o Touring Cultural 

e Paisagístico (Santos et. al, 2010) e ainda o Turismo de Saúde e Bem-Estar, encontram uma enorme 

capacidade de expansão no território, para a qual contribuem não só os Percursos Interpretativos, como 

também o próprio objetivo social do Estrela Geopark Mundial da UNESCO, através da promoção de 

um turismo mais consciencializado do conceito de sustentabilidade [como defendido por Bonadonna 

et. al (2017)], aos níveis económico, social e ambiental. 
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Resumo: O turismo literário surge como a corporização das palavras de um autor, existindo a primazia 

do lugar sobre a escrita. O leitor passa a ser um viajante e desloca-se ao espaço geográfico em que os 

seus personagens estiveram e viveram. A leitura das obras de Aquilino Ribeiro e o levantamento de 

topónimos para a delimitação das Terras do Demo permitiu-nos compreender o potencial subjacente às 

estratégias de turismo literário. A presente investigação tem como objetivo a delimitação do território 

literário de Aquilino Ribeiro, denominado por Terras do Demo, a identificação e caracterização do seu 

património e apresentação de estratégias para a sua valorização. 

Palavras-chave: Terras do Demo; Aquilino Ribeiro; Turismo Literário  

Abstract: Literary tourism appears as the embodiment of an author's words, existing the primacy of 

place over writing. The reader becomes a traveler and moves to the geographical space where his 

characters were and lived. The reading of Aquilino Ribeiro's works and the survey of toponyms for the 

delimitation of Terras do Demo allowed us to understand the underlying potential of literary tourism 

strategies. This research aims to delimit the literary territory of Aquilino Ribeiro, called Terras do Demo, 

the identification and characterization of his heritage and presentation of strategies for its enhancement. 

Keywords: Terras do Demo; Aquilino Ribeiro; Literary Tourism 

 

1. Introdução 

O rural reinventa-se a cada dia e uma das principais formas da sua (re)invenção passa pela 

valorização turística das suas paisagens, do seu património e dos seus recursos endógenos.  

Neste contexto, o turismo literário tem vindo a assumir-se como uma importante estratégia de 

dinamização dos territórios rurais permitindo valorizar as suas comunidades, as suas memórias, os seus 

patrimónios, a sua identidade, os seus recursos endógenos, através de projetos que garantem a sua 

manutenção e sustentabilidade. Assim, assume-se como um catalisador que garante uma resposta de 

crescente qualidade à procura de viajantes, que não cessa, sendo uma aposta para revitalização e 

desenvolvimento dos territórios rurais. O turismo literário permite, através da valorização dos 

escritores e das suas obras, a valorização de paisagens turístico-literárias veiculadas pelos próprios 

autores e resultantes da interseção existente entre a literatura, a geografia e o turismo. 

A dimensão da obra de Aquilino Ribeiro apresenta a manifestação de múltiplas dimensões que se 

projetam a partir do texto literário, nomeadamente as dicotomias: aldeia-cidade; civilização-

primitivismo; instinto-razão; aldeia como entidade real-entidade idealizada; religiosidade-crença; 

relação ser humano-natureza; relação homem-mulher; ou ainda o desenvolvimento de temas como: a 

relação familiar do ponto de vista psicológico, ético e económico; coordenadas sócio-espaciais da 

comunidade rural; o adagiário popular; religiosidade popular; entre outros. 

O turismo literário surge como a corporização das palavras do autor, existindo a primazia do lugar 
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sobre a escrita. O leitor passa a ser um viajante e desloca-se ao espaço geográfico em que os seus 

personagens estiveram e viveram.  

A leitura das obras de Aquilino e o levantamento de topónimos para a delimitação das Terras do 

Demo, fez-nos criar um imaginário do espaço que ao calcorrearmos os caminhos, visitarmos as serras, 

as casas e as igrejas, em tudo correspondeu. 

A metodologia de trabalho assentou numa componente de investigação prática, onde o trabalho 

de campo e o consequente contacto com as populações foi de importância crucial.  

A presente investigação tem como objetivo a delimitação do território literário de Aquilino Ribeiro, 

denominado por Terras do Demo, a identificação e caracterização do seu património e a apresentação 

de estratégias para a sua valorização. 

 

2. Metodologia 

Com o objetivo de perceber se a obra de Aquilino Ribeiro se poderia afirmar como ponto de partida 

de uma estratégia de desenvolvimento suportada no turismo literário, procedeu-se a um trabalho de 

revisão da literatura, não só para o conhecimento aprofundado dos conceitos relacionados com o tema, 

mas também para perceber a sua evolução espácio temporal, no que diz respeito aos quadros 

conceptuais e metodológicos. 

Posteriormente, foi necessário, da vasta obra de Aquilino Ribeiro, selecionar apenas, os romances 

cuja ação se passa direta ou indiretamente nas Terras do Demo. Definidas as obras, todas foram lidas e 

identificados os topónimos nelas referidos, construindo-se uma tabela de atributos para que, de seguida, 

se procedesse à sua espacialização em cartogramas. 

Através desta análise foi possível estabelecer os concelhos de Aguiar da Beira, Moimenta da Beira, 

Penedono, Sátão, Sernancelhe e Vila Nova de Paiva, como território geograficamente delimitado e 

designado por Terras do Demo. Com o objetivo de perceber se as populações se identificavam com esta 

designação e de alguma forma associavam o autor e as suas obras ao território onde habitam, foi 

realizado um inquérito por questionário. O questionário elaborado teve por base CRAVIDÃO (1988). 

Embora com objetivos diferentes, o nosso propósito era perceber a identificação/sentimento de pertença 

e conhecimento, ou ausência dele, das comunidades locais às Terras do Demo, neste estudo em 

particular, tal como CRAVIDÃO (1988) efetuou relativamente às da Gândara. O método de amostragem 

que utilizámos foi o método de amostragem aleatória simples, até porque os questionários, foram todos 

realizados em diferentes localidades dos concelhos, para alcançar um número mais diversificado de 

pessoas possível, desde aqueles que habitam nas sedes de concelho, cujas dinâmicas territoriais são 

diferentes, até aqueles que vivem isolados nas aldeias, também com características e vivências muito 

próprias, mas cujas respostas são de importância extrema para o conhecimento da realidade na primeira 

pessoa, sendo assim possível reunir um conjunto de dados próprios de grande significado.  

 

3. Resultados e discussão 

A partir da análise dos resultados obtidos concluímos que a delimitação proposta por Carlos 

Alberto Medeiros (1985) (Figura 1 A) é coincidente com a perceção das populações locais (Figura1B) e 

com os dados recolhidos nas diferentes obras, de Aquilino Ribeiro analisadas (Figura 1 C). 
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C)  

Figura 1. Delimitação das Terras do Demo 

 

Podemos concluir que as Terras do Demo correspondem a um espaço geográfico, onde decorre a 

vida do autor e as vidas dos protagonistas das suas obras, que as caracterizam como rudes e avaras. 

Esta descrição continua, ainda hoje, decalcada nas vivências e nos modos de vida das populações locais, 

desfavorecidas nos seus recursos, muito tempo isoladas e marginalizadas - o que, em parte, ainda hoje 

acontece.  Estamos na presença de um território literário cuja definição contempla obrigatoriamente os 

lugares não só descritos nas obras do autor, mas também os espaços vividos, pelo mesmo. A narrativa 

de alguns escritores reporta- se, por vezes, a determinados territórios sentimentais que servem de base à criação 

simbólica de cenário literários. Essa identificação está subjacente em muitas das suas obras literárias, sobretudo 

nas de natureza ficcional, despertando sentimentos de identidade e de pertença junto de quem compare os cenários 

descritos com os territórios reais. Em consequência, a descrição literária pode desempenhar um papel determinante 

na definição e na descoberta de novos roteiros turísticos a partir das memórias guardadas pelos leitores 

(MACHADO, 2017, p.103). 

No território em estudo a delimitação é vaga, não havendo um consenso relativamente aos espaços 

geográficos designados pelo autor, contudo a contiguidade espacial e paisagísticas e as características 

sociais e económicas do território confrontando com a escrita do autor, faz todo o sentido que considerar 

os seis concelhos apresentados: Aguiar da Beira, Moimenta da Beira, Penedono, Sátão, Sernancelhe e 

Vila Nova de Paiva. 

 

. 
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Conforme já tivemos oportunidade de referir Aquilino Ribeiro descreveu de modo exaustivo as 

Terras do Demo, as suas populações, as suas paisagens, os seus elementos culturais e naturais, 

respeitando as singularidades deste território e a capacidade de resiliência das comunidades serranas. 

No entanto na sua escrita, o autor não vitimiza as gentes da Beira, pelo contrário apresenta a sua 

capacidade, de a partir dos recursos existentes, criar dinâmicas económicas, sociais, culturais e até 

políticas. Quando nos aventuramos na escrita do autor facilmente nos deixamos transportar para os 

espaços da estória, tal o realismo e por vezes a rudeza das palavras que utiliza nas suas narrativas. 

O património presta-se a ações pedagógicas, turísticas, sociais e políticas sofrendo processos de 

refuncionalização, que mais não são do que a apresentação de um caminho de retorno aos tempos 

áureos destes elementos nos seus contextos geográficos, mudando os seus atores. Estes passam a ser os 

turistas que vivenciam os lugares e procuram de todas as formas assimilar as sensações, que lhes são 

facultadas pelo contacto in loco com a realidade rural. 

Nos espaços rurais a perspetiva de salvaguarda patrimonial tem como maior preocupação a 

conservação da paisagem no seu conceito holístico e não a valorização de elementos materiais isolados, 

que muitas vezes são retirados do seu contexto natural e colocados em museus para que a sua existência 

continue a ser uma realidade, acessível a todos, sendo este um trabalho de grande relevância e 

importante para a preservação de elementos culturais e formas de fazer e saber fazer mais tradicionais. 

O património literário de Aquilino não se confina a um lugar, a uma igreja, à serra, ao Rio Paiva, 

Távora e seus afluentes, à alimentação escassa e pobre, onde a carne entrava apenas em casa dos mais 

abastados, na casa dos doentes ou então em dias de festa.  

Quando nos aventuramos na escrita do autor facilmente nos deixamos transportar para os espaços 

da estória, tal o realismo e por vezes a rudeza das palavras que utiliza nas suas narrativas. 

Um dos elementos que condiciona a escrita do autor são  os modos de vida dos aldeãos é a Serra 

da Nave. O homem serrano é rude pois teve de conseguir adaptar-se às agruras do relevo e do clima. 

As vidas que descreve são agrestes e duras como as rochas que povoam o planalto da Nave. Vidas 

difíceis, empregos pouco variados, ausência de médicos e curas milagrosas das moléstias, que só um 

corpo aberto poderia sarar, assim como os esconjuros das maldições. 

A família camponesa é quase sempre o núcleo central das obras analisadas. A superioridade do 

homem e a submissão da mulher; os casamentos entre casais da mesma classe social, porque os ricos e 

os pobres não se misturavam, entre outras façanhas das histórias. 

A religiosidade é outro dos elementos que se destaca. Surgem frequentemente descrições das 

romarias que eram feitas à Senhora da Lapa e as promessas a todos os santos que os salvem das aflições, 

ou dos maus anos agrícolas, carregados de miséria e de fome. 

As dificuldades do dia-a-dia e a incapacidade de responder de modo objetivo a algumas situações 

que se lhes colocavam, faziam com que tentassem encontrar respostas no oculto e na religião. 

A Romaria à Senhora da Lapa ocupa um grande número de páginas nas obras do autor, não só 

pelo caracter religioso associado, mas também por toda a envolvência relacionada com a romaria e o 

seu significado social para os aldeãos. 

Este património dissemina-se por um território onde as fronteiras administrativas não têm lugar e 

o elo de ligação e união dos territórios é o autor, e a paixão com que os descreve. 

Assim acreditamos que apenas da junção de vontades se podem encontrar estratégias em rede de 

valorização dos patrimónios territoriais, assentes em Aquilino e onde os itinerários literários poderão 

ser, uma das muitas estratégias a implementar na promoção do turismo literário aquiliano. 

Os mapas de palavras, quando colocados sobre o mapa físico, permitem delinear itinerários, nos 

quais os lugares literários (por vezes, construídos, amplificados e, até mesmo, criados e encenados para 

atrair os turistas) assumem um papel central.  

O itinerário literário, é criado a partir de um processo que passa pela inventariação dos recursos, a inclusão 

de outros recursos passíveis, de integrar no turismo, e suscitar a invenção de atrativos considerados pertinentes à 

definição de produtos turísticos característicos do destino (QUINTEIRO & BALEIRO, 2017, p. 73) 

Apresentamos um exemplo de elementos patrimoniais cartografáveis que são suscetíveis da 

elaboração de diversos itinerários literários suportados pela obra do autor (Figura 2). 
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Figura 2. Exemplos património para Itinerário Literário de Aquilino Ribeiro 

 

4. Conclusões 

Pela análise feita ao território e pelo trabalho de campo desenvolvido durante a realização do 

presente trabalho verificámos que existem potencialidades e recursos que o podem transformar num 

território literário de reconhecimento nacional e internacional, no entanto faltam pessoas. 

O levantamento dos recursos está feito, por vários autores, nomeadamente Ana Isabel Queiroz, 

Álvaro Almeida e Duarte Belo, Henrique Almeida, e tantos outros, no entanto falta a vontade política 

de encontrar soluções conjuntas para a revitalização destes lugares literários e consequentemente a 

valorização do potencial existente. 

As estratégias que existem são isoladas e desta forma dificilmente se conseguirá o desenvolvimento 

sustentável da prática turística, em territórios com estas características. 

As transformações recentes do mundo rural, no caso concreto dos concelhos que integram as Terras 

do Demo, passaram pelo abandono das atividades tradicionais como a agricultura e aliada a si a perda 

de elementos de identidade e de construções características destes territórios, onde é necessário captar 

população ou visitantes, atividades económicas e mercados externos que possam absorver os produtos 

locais existentes, transformando esta marca num verdadeiro produto turístico Este património 

dissemina-se por um território onde as fronteiras administrativas não têm lugar e o elo de ligação e 

união dos territórios é o autor, e a paixão com que os descreve. 

Assim acreditamos que apenas da junção de vontades se podem encontrar estratégias em rede de 

valorização dos patrimónios territoriais, assentes em Aquilino e onde os itinerários literários poderão 

ser, uma das muitas estratégias a implementar na promoção do turismo literário aquiliano. 

Uma visita a estes lugares, depois de lida a obra, é um autêntico, regresso ao início do século XX. 

Pouco mudou. O progresso continua a chegar lentamente e o isolamento destas comunidades, cada vez 

mais reduzidas, quer pelo seu envelhecimento, quer pela emigração, é hoje uma realidade tal como era 

nos livros de Aquilino Ribeiro. 
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Resumo: Este artigo pretende discutir e refletir a o papel da cultura e do associativismo enquanto 

elemento de fortalecimento de uma governação efetiva e eficiente, apresentando os resultados de 

entrevistas realizadas junto dos atores locais mais relevantes e da sociedade civil. Discute, a partir da 

experiência do Auto da Floripes em Viana do Castelo, o papel de um evento cultural na capacitação 

coletiva e promoção de desenvolvimento territorial. 

Palavras-chave: governança; participação; capacitação; Auto da Floripes; Viana do Castelo. 

Abstract: This article aims to discuss and reflect the role of culture and associativism as an element of 

strengthening effective and efficient governance, presenting the results of interviews conducted with 

the most relevant local actors and civil society. It discusses, from the experience of Auto da Floripes in 

Viana do Castelo, the role of culture events for the empowerment of society and territorial development. 

Keywords: governance; participation; empowerment; Auto da Floripes; Viana do Castelo.  

 

1. Introdução: a transformação dos territórios e a procura de uma governação (mais) aberta e 

eficiente 

A multiplicação das escalas e dos ritmos de transformação dos territórios e da sociedade veio 

colocar novos desafios à governação dos territórios, questionando os modelos tradicionais de gestão e 

planeamento. Apesar da mudança ser uma constante ao longo da história, é um facto que ao longo das 

últimas décadas esta se processou de forma mais rápida e intensa do que em qualquer outro período, o 

que se deve em grande parte à intensificação de processos de compressão espacial e aceleração 

temporal. Em simultâneo, com uma maior abertura ao mundo e facilidade de deslocação aliada ao 

progresso e inovação digital, a sociedade passa por um processo de complexificação, fragmentação e, 

frequentemente, individualização dos seus comportamentos e interesses. 

Neste contexto, a inovação económica e tecnológica vem promover um maior debate relativamente 

aos modelos de planeamento e gestão do território. A literatura recente traduz uma crescente atenção 

aos processos de governação territorial ou governança. A governança constitui um conceito ou 

paradigma impreciso, em que a associação da gestão dos territórios aos valores da cooperação, 

participação e ação coletiva parece ser entendida como solução para a produção de ganhos de eficiência 

no desenvolvimento de base espacial. Esta conceção é entendida como essencial para incrementar a 

celeridade, qualidade e eficiência da atividade política, assente em práticas de diálogo, negociação e 

parceria entre pessoas e instituições, bem como numa profunda reforma institucional que redistribua 

de forma mais eficaz e equitativa as competências nas diferentes escalas, promovendo ganhos, sinergias 

e articulações múltiplas. O reforço da governação territorial – ou governança – é assim visto como uma 

condição obrigatória para promover uma melhor qualidade das decisões no domínio das políticas 
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públicas, fortalecer os processos de tomada de decisão partilhados e colaborativos e para dinamizar um 

novo modelo de administração pública, baseado na articulação e coordenação entre escalas temporais 

e espaciais.  

A experiência internacional mostra-nos que modelos descentralizados de governação, com 

capacitação e empoderamento dos atores locais, promove ganhos no processo de gestão do território e 

participa assim à estratégia de desenvolvimento dos países mais avançados. No caso português, a 

introdução e o desenvolvimento de mecanismos de participação que configurem um quadro político 

mais aberto e integrador, com capacitação e envolvimento efetivo da sociedade e dos variados grupos 

de atores tem sido desenvolvido essencialmente como resposta a exigências de acesso a fundos 

comunitários e não tanto como um instrumento de otimização de uma política pública de coesão e 

desenvolvimento mais eficaz.  

 

2. Cultura, participação e desenvolvimento 

Ao longo das últimas décadas tem-se intensificado e diversificado o debate (e a investigação) sobre 

o conceito de desenvolvimento. Neste sentido, é mais ou menos consensual que o conceito de 

desenvolvimento não se limita a indicadores ou dimensões associadas ao crescimento económico ou à 

produção, mas que deve incorporar um conjunto de fatores que contribuem para o pleno 

desenvolvimento do cidadão, um desenvolvimento não linear, concebido como um processo complexo 

que envolve diferentes áreas e características (Willis, 2004). 

O conceito de Desenvolvimento Humano, promovido a nível internacional pelo PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), inclui a educação e a saúde como fatores-chave no 

desenvolvimento humano, que é definido como o aumento das capacidades de cada pessoa e, assim, 

colocando a pessoa no centro da ação de desenvolvimento. O PNUD promove relatórios que 

complementam a visão de desenvolvimento, analisando as questões que têm impacto nele, como, por 

exemplo, o aquecimento global, o acesso à água, a mobilidade humana ou as migrações e a liberdade 

cultural. Neste contexto, a cultura tornou-se também um fator interessante para aqueles que analisam 

o desenvolvimento (Mitchell, 1990). De facto, nos últimos anos, a ideia de que a dimensão cultural deve 

ser incluída nas políticas e ações de desenvolvimento tornou-se geralmente aceite. Devido à priorização 

do desenvolvimento humano sustentável em relação a outros modelos de desenvolvimento mais 

econométrico, a cultura tem-se consolidado como um elemento necessário para o desenvolvimento total 

de pessoas e comunidades (Chapain & Sagot-Duvauroux, 2020).  

Assim, sustentamos a tese que as dinâmicas territoriais são multidimensionais e constituídas por 

interligações entre as suas várias dimensões. Processos económicos, sociais, culturais e institucionais 

influenciam-se mutuamente (Aoyama et al., 2011), de tal forma que, nas últimas quatro décadas, a 

cultura tem sido reconhecida como uma questão central nas estratégias de regeneração e 

desenvolvimento locais.  

Um destes exemplos, analisado neste texto, diz respeito ao Auto da Floripes. Trata-se de uma 

iniciativa cultural, promovida em Viana do Castelo, que tem vindo a consolidar-se como elemento de 

valorização do território, de capacitação dos cidadãos e de valorização de uma participação efetiva. O 

Auto da Floripes é uma peça de teatro popular secular que é representada por membros das três 

comunidades – Barroselas, Mujães e Vila de Punhe – que partilham o lugar tripartido das Neves e a 

tradição também denominada de “Comédias das Neves” (Raposo, 1998). Afirmando-se como fator de 

identidade cultural enquanto património imaterial de dimensão nacional e internacional, o Auto da 

Floripes realiza-se anualmente, no dia 5 de agosto, às 17 horas, no âmbito das Festas da Senhora das 

Neves e envolvendo as comunidades e entidades locais.  

A organização do Auto da Floripes, bem como a sua salvaguarda, tem estado a cargo do Núcleo 

Promotor do Auto da Floripes 5 de Agosto, em articulação com a comunidade, a Comissão de Festas da 

Senhora das Neves, a União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, Mujães e Vila de Punhe e o 

município de Viana do Castelo. Conta ainda com o envolvimento, mais ou menos formal, de entidades 

como o Agrupamento de Escolas de Barroselas, o Centro Recreativo e Cultural das Neves, o 

Agrupamento de Escolas de Monserrate, ou ainda o extinto Externato das Neves. 
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Figura 1: Dança entre as personagens Oliveiros e Floripes no âmbito da representação do Auto da Floripes no Largo das 

Neves, no dia 5 de agosto de 2021.  

 

3. Metodologia 

Este artigo pretende parte de uma questão de partida: a cultura é um elemento central do 

desenvolvimento, criando condições especialmente favoráveis ao envolvimento e capacitação dos 

atores locais e, consequentemente, a uma maior confiança nos processos de desenvolvimento e 

adequação dos mesmos às especificidades de cada território (Swyngedouw, 2005; Willis, 2005; Heritage 

& Dooris, 2009; Scotney et. al, 2010; Ashworth & Page, 2011). 

Para validar esta tese, analisamos vários documentos técnicos e políticos de suporte à realização 

do Auto da Floripes e realizamos 16 entrevistas, das quais 10 junto da sociedade civil, 5 a membros das 

associações responsáveis pela sua organização e 1 com um dirigente municipal no setor da cultura. As 

entrevistas foram realizadas ao longo de 2021, em registo aberto, seguindo cinco questões estruturantes: 

1. A cultura é uma das dimensões do desenvolvimento humano. Numa escala de 1 a 5 (em 

que 1 é nada importante e 5 é muito importante) qual a importância que lhe atribuiu? 

Justifique. 

2. Quais as principais vantagens, para o desenvolvimento da comunidade, da realização do 

Auto da Floripes. 

3. Como classifica o envolvimento e a capacitação dos atores locais em processos de 

desenvolvimento em Viana do Castelo, numa escala 1 a 5 (em que 1 é inexistente e 5 é 

relevante)? Justifique. 

4. O Auto da Floripes, a par de outras iniciativas culturais, reforça o envolvimento e 

capacitação da comunidade? Em que medida? 

5. Quais as principais vantagens do envolvimento e capacitação dos atores locais para o 

desenvolvimento do território? 

6. A cultura é uma vantagem competitiva dos territórios? 
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4. Resultados e discussão 

As entrevistas realizadas permitiram recolher informação importante relativamente ao papel da 

cultura e da participação cidadã na promoção do desenvolvimento de base territorial. Destacam-se os 

seguintes aspetos. 

 

A. A cultura é uma dimensão central do desenvolvimento 

A cultura é considerada como uma das dimensões centrais do desenvolvimento. A grande maioria 

dos entrevistados, na comunidade e instituições, destaca o seu papel enquanto elemento essencial para 

a qualidade de vida das populações e para a coesão social, contribuindo para a inclusão de grupos 

minoritários e indivíduos com contextos socioeconómicos desfavoráveis.  

 

  1 (Nada 
Importante) 

2 3 4 5 (Muito 
Importante) 

Comunidade 0 0 2 5 3 

Município/Associações 0 0 0 2 4 

 
Tabela 1. Importância da cultura no desenvolvimento humano. Fonte: entrevistas realizadas pelos autores. 

 

B. O Auto da Floripes reforça a identidade local, capacita os cidadãos e promove desenvolvimento 

económico 

O Auto da Floripes é um elemento construtor de identidade e de sinergia entre os vários membros 

da comunidade. Entre as principais vantagens destacam-se ainda o facto da sua realização promover aa 

participação em diversos eventos de cariz cultural, e que este tipo de atividades contribui para a 

socialização dos intervenientes, reforça o seu bem-estar e ainda concorre para o dinamismo da economia 

local. 

  Comunidade Município/Associaç
ões 

Promove a identidade e é agregador das três 
comunidades 

9 4 

Promove o orgulho e o sentimento de pertença dos 
locais  

6 3 

Projeta (local e regionalmente) as três comunidades 
que partilham a tradição 

3 2 

Foi o ponto de partida para outras iniciativas de cariz 
cultural 

7 4 

Contribui para o registo da história local 3 3 

Contribui para a socialização dos intervenientes 9 6 

Reforça o seu bem-estar  7 4 

Concorre para o dinamismo da economia local 9 6 
Tabela 2. Principais vantagens do Auto da Floripes. Fonte: entrevistas realizadas pelos autores. 

 

C. O envolvimento dos atores locais em processos de desenvolvimento ou de tomada de decisão é 

ainda reduzido 

A participação é reduzida em Viana do Castelo, apesar de se identificarem vários progressos ao 

longo dos últimos anos. Os entrevistados sublinham que domina uma cultura de planeamento muito 

centrada no município, com reduzida componente estratégica, que parece resultar de uma postura 

essencialmente reativa e não prospetiva. 
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  1 
(Inexistente) 

2 3 4 5 
(Relevante) 

Comunidade 3 3 3 1 0 

Município/Associações 0 3 2 1 0 

 
Tabela 3. Capacitação e envolvimento em processos de desenvolvimento. Fonte: entrevistas realizadas pelos autores. 

 

D. O Auto da Floripes é um dinamizador do envolvimento e capacitação dos cidadãos 

O Auto da Floripes desempenha um papel importante na capacitação dos cidadãos e na promoção 

de desenvolvimento com base nos cidadãos. Esta ideia é sustentada pela antiguidade e independência 

financeira da iniciativa, mas essencialmente pelo facto de ser reconhecida pelo município e de 

promover, gradualmente, um maior envolvimento em processos de programação cultural, regeneração 

urbana e desenvolvimento rural. 

 

E. A principal vantagem do envolvimento e capacitação é a definição de ações que respondem aos 

problemas reais das pessoas e do território 

As opiniões são muito divergentes, mas os entrevistados identificam claramente que a principal 

vantagem do envolvimento e capacitação dos cidadãos é a definição de programas de intervenção que 

respondem de forma objetiva aos problemas e aos anseios da comunidade e do território. Destacam-se 

ainda o reforço da confiança nos processos de desenvolvimento, a corresponsabilização e a maior 

eficiência da gestão territorial. 

  Comunidade Município/Associaç
ões 

Resposta objetiva aos problemas e aos anseios da 
comunidade 

10 5 

Reforço da confiança nos processos de 
desenvolvimento  

7 6 

Corresponsabilização dos agentes 7 6 

Maior eficiência da gestão territorial 6 4 

Dinamização económica 3 4 

Aumento da transparência 2 1 

Outras  6 3 
Tabela 4. Principais vantagens do envolvimento e capacitação dos cidadãos. Fonte: entrevistas realizadas pelos autores. 

 

F. A cultura é uma vantagem competitiva dos territórios 

Os agentes locais consideram que os territórios com relativa abundância de recursos naturais, 

culturais e históricos apresentam vantagens competitivas, uma vez que esses elementos reforçam a 

identidade, a capacidade de articulação e a confiança/participação em processos de desenvolvimento. 

 

5. Conclusões 

O estudo, ainda em progresso, realizado em Viana do Castelo sublinha o papel da cultura como 

força motriz da resiliência territorial, plataforma de diálogo e colaboração entre entidades públicas e 

privadas e ainda como mecanismo de cidadania ativa e participação cívica. A proteção do património 

cultural é utilizada como mote para desenvolver comunidades, dando nova vida às suas tradições e 

reforçando o papel das associações locais (Grodach, 2013), que se assumem um alicerce na dinamização 

e inovação sociais. A territorialização da cultura, dos seus agentes, estruturas e eventos consolida a 

identidade, a união e a singularidade de um povo, ao mesmo tempo que incentiva o respeito pelas 

liberdades individuais e pelo pluralismo. 
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As entrevistas realizadas confirmam a hipótese avançada como questão de investigação: a cultura 

é um elemento central dos processos de desenvolvimento territorial, criando condições favoráveis ao 

envolvimento e capacitação dos atores locais, reforçando assim a confiança nos processos de 

desenvolvimento e a adequação destes às especificidades territoriais. 
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Resumo: Este texto ilustra a importância da viagem literária para a compreensão do espaço geográfico. 

A hipótese de que partimos é a de que as narrativas dos viajantes estrangeiros constituem uma 

importante fonte de análise sobre a história física e moral da cidade de Lisboa, depois do terramoto de 

1755. Empregando metodologias qualitativas, o estudo analisa as narrativas de três viagens literárias, 

que, circunstanciadas nos contextos, específicos e gerais, permitem entender as transformações da 

Lisboa Pombalina. É pois uma geografia literária que cruza diferentes abordagens de ler o seu tempo e 

as percepção paisagísticas nelas contida.   

Palavras-chave: Lisboa; Terramoto 1755; Viagem Literária; Geografia Literária   

Abstract: This text illustrates the importance of literary travel for the understanding of geographic 

space. Our hypothesis is that the narratives of foreign travellers are an important source of analysis on 

the physical and moral history of the city of Lisbon, after the earthquake of 1755. Using qualitative 

methodologies, the study analyses the narratives of three literary journeys, which, detailed in the 

contexts, specific and general, allow us to understand the transformations of Lisbon Pombalina. It is 

therefore a literary geography that crosses different approaches to reading its time and the landscape 

perception contained in them. 

Keywords: Lisbon; 1755 earthquake; Travel Literature; Literary Geography 

 

1. Introdução 

O terramoto de 1 de Novembro de 1755 soçobrou tragicamente sobre a cidade de Lisboa e, por via 

deste magno acontecimento, abalaria os alicerces morais e filosóficos de toda a Europa. Não tardou a 

surgir uma mão cheia de descrições literárias, algumas de teor ficcional, outras conformando o olhar 

dos outros, através de relatos de viagens, escritos por viajantes estrangeiros que procuravam conhecer 

a própria realidade «depois de a natureza ter consumido a ruína da cidade perdida», como escreveu 

Oliveira Martins na sua história de Portugal.  

Estes forasteiros setecentistas, sobretudo jovens elites, encetavam o valor das viagens educacionais 

do Grand Tour, fenómeno que tinha como objetivo a «aprendizagem de línguas e culturas europeias, 

visita de Cortes, contactos diplomáticos» (...) «por períodos até dois anos na companhia de tutores e 

serviçais» (Cavaco, 2006).  

Os relatos propendiam para uma orientação primordialmente descritiva, abarcando um «vasto 

leque de áreas – a história, a geografia, a política, as instituições, os costumes, a arte, etc.» (Sousa, 1989). 

Muitos deles sublinhavam alguns estereótipos na construção das suas narrativas, fruto da época e da 

influência de outros livros de leituras de viagens acerca dos mesmos lugares, além da força do alvor do 

«Romantismo, com o seu paradigma da pequenez e fragilidade do homem face às forças do universo» 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
460 

 

(Calado, 2015).  

Fenómeno impressionante, operaria uma revolução urbanística na cidade arruinada, através da 

reconstrução Pombalina. José-Augusto França (2008) considera que o terramoto foi para Lisboa um 

marco milenário. Os relatos dos viajantes estrangeiros possuem, assim, o valor de em muito 

contribuírem para o reconhecimento deste território em mudança.   

Isto significa que o mote e o objetivo deste ensaio será o de representar e compreender a geografia 

literária narrada pelo olhar dos outros, na Lisboa após o terramoto de 1755. Já o confronto entre o 

imaginário e o relato vivencial num lugar e num período, «que muito mais do que Lisboa fora o mundo 

que se desmoronara» (França, 2008) são o principal propósito deste ensaio.  

 

2. Literatura e Geografia, contributos metodológicos   

A abordagem metodológica emprega distintas modalidades de escrita, mediante a narrativa de três 

viajantes estrangeiros que percorreram o território português no pós-terramoto. 

Optou-se pelo aproveitamento de uma grelha de leitura que, embora seja compaginada num 

corpus diferenciado, permite validar a análise de conteúdo e o arrumo das conclusões.  

Exprimem-se, assim, contextos, específicos e gerais, de uma realidade distante, suportados em 

representações paisagísticas que, embora contenham alguns equívocos de percepção (Pimentel, 2012), 

nos auxiliam a reconfigurar um retrato sobre a história física e moral da cidade de Lisboa, depois do 

terramoto de 1755. 

É a esta descoberta que em seguida nos dedicaremos.   

 

3. O olhar de três viajantes estrangeiros, depois do Terramoto de 1755  

Em o Discurso Patético sobre as calamidades presentes sucedidas em Portugal, Francisco Xavier de Oliveira, 

sob o cognome de Cavaleiro de Oliveira, discorre sobre as consequências do Terramoto de Lisboa, com a 

firmeza de um narrador omnipresente no meio de um cenário do “fim de mundo”. Todavia, o opúsculo 

de Cavaleiro de Oliveira, editado em 1756, foi escrito por alguém que não viajou até Portugal durante o 

cataclismo que estremeceu os espíritos a Europa, mas achou o facto suficientemente relevante para 

escrever este Discurso Patético (Calado, 2015).   

A este tipo de tratamento paisagístico lograríamos juntar outros, que pelo alcance filosófico e 

moral, obtiveram enorme repercussão um pouco por toda a Europa.  

Estas ressonâncias influenciaram inúmeras viagens de formação de jovens aristocráticos 

estrangeiros, que estimulados pela leitura de textos procuravam descobrir as paisagens desenhadas nas 

páginas e/ou os percursos traçados pelas personagens literárias (Butler, 2000). Importância reforçada 

porque indicia uma inflexão das viagens com motivação literária associadas ao Grand Tour, que 

deixavam de fora o prisma geográfico da Península Ibérica (Calado, 2015).  

Fixemos algumas destas coordenadas que parecem premiar este interesse crescente pela viagem 

literária em torno do terramoto de Lisboa (Fig. 1).  
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Figura 1. Uma geografia literária de três viajantes Estrangeiros, depois do terramoto de 1755:  

 

A primeira, é-nos oferecida pela escrita diarística de William Beckford, um jovem aristocrata inglês 

que enceta uma viagem pelos territórios português e espanhol, em 1787. De todos os exemplos aduzidos 

é aquele que mais se integra na motivação literária através do Grand Tour, muito por força da sua idade, 

22 anos, e da expressão do seu périplo. No entanto, o seu pensamento romântico, proposto neste The 

Journal of William Beckford in Portugal and Spain, 1787-1788, fá-lo desviar-se duma «orientação 

primordialmente descritiva» e «optar por uma posição mais pessoal» tornando-se mesmo «uma figura 

central da narrativa» (Sousa, 1989). Tal vocação é acompanhada por um maior reconhecimento com a 

paisagem campestre, mormente aquela que discerne em Mafra, Sintra, ou mesmo em Marvila, mas que 

pouco se identifica com o racionalismo pombalino representado no «núcleo central da nova cidade 

barroca, a Baixa» (Gaspar, 1994).  

Na verdade, a Lisboa é difusamente descrita pelo narrador, e mesmo a geometria impositiva da 

traça medieval (Gaspar, 1994, Calado, 2015) é paisagisticamente depreciada:  

 

«Nunca vi tão detestáveis subidas e descidas, tão escarpadas vertentes e íngremes 

ladeiras como aqui em Lisboa [...] Quanto mais conheço a Lisboa, menos gosto da 

cidade. Parece antes uma série de feios povoados ligados uns aos outros» (Beckford, 

1983).  

 

Ao invés, o contexto epocal e literário de cariz romântico encontra-se muito bem sumariado no 

elogio manifestado ao panorama paisagístico circundante ao Aqueduto das Águas Livres, quase 

fazendo transparecer uma noção de ambiente urbano, que, segundo Michel Collot (2018), citando 

Simmel, se «assemelha à ideia de Stimmung que se tornou desde o Romantismo, uma palavra-chave da 

arte da paisagem, e que exprime a ressonância afectiva na sensibilidade do sujeito»:  

 

«Há uma grandiosidade no desenho desta única linha de arcos digna de admiração. 
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Sentei-me debaixo do grande arco, num fragmento de rocha, e olhei para a obra de 

alvenaria, lá tão alta por cima de mim, com uma sensação ao mesmo tempo de respeito 

e de terror» (Beckford, 1983).   

 

A segunda coordenada é desenvolvida através da escrita epistolográfica de Arthur William 

Costigan, dado à estampa entre 1778 e 1779, e que mereceu o título de Skteches of Society and Manners 

in Portugal. Tudo aponta que A. W. Costigan seja pseudónimo de James Ferrier, nascido na Irlanda ou 

na Escócia, e oficial da Infantaria, com o posto de Brigadeiro, usando esta assinatura pela dura escrita 

para com o nosso país (Ramos, 2012).   

No entanto, Zulmira de Sousa (1989) trata de aclarar a importância desta edição no historial da 

literatura de viagens sobre Portugal, ao dizer que o contexto em que esta se insere permite enquadrá-la 

como uma obra de transição entre os livros de viagens setecentistas, que avolumam uma «descrição o 

mais objectiva possível, do que fora dado observar aos seus autores; e aquelas que» tendem «a 

aproximar-se da descrição paisagística de maior vocação romântica».  

É com este tipo de aspirações que assinalamos a sua narrativa, em forma epistolar, e que se acha 

circunstanciada por uma resoluta economia de percepção paisagística, sobretudo quando procura 

enfatizar a forma da cidade, «tal como ela se revela graças a uma visão de conjunto» (Collot, 2018). 

Assim, somos convidados a lê-la na perspectiva de incluir diversas coisas dentro e fora do seu contexto:  

 

«os campos erguem-se em colina, logo na parte detrás da cidade, mas dentro também 

as há, separadas por vale, o maior dos quais é aquele em que se encontra a Rua Augusta, 

a mais bela de Lisboa» (Costigan, 1989).  

 

Certamente não por acaso, o autor descreve a construção da nova cidade racionalista pombalina 

reconhecendo a sua modernidade funcional. E assim, a sua atenção parece refletir a percepção 

setecentista, quando se confronta com as «ruas construídas depois do terramoto de 1755», e «elogia o 

perfil direito, regulares e a maior parte muito extensas» (Costigan, 1989). Apesar da dureza dos juízos 

feitos em relação aos portugueses, a sua narrativa tende a enaltecer o papel de Pombal, sobretudo na 

gesta do plano de reconstrução da nova cidade, e que adquire na Praça do Comércio «o grande centro 

de todo o comércio de Portugal com as nações estrangeiras e com as suas possessões na América 

meridional e nas Índias» (idem).  

No fundo, este é o olhar dos estrangeirados, como nos elucida Reis Machado, onde se traça o 

contraste «entre o Portugal antigo e o Portugal moderno». 

 

Por fim, a terceira coordenada refere-se à viagem literária desenvolvida por Giuseppe Gorani, 

através de uma peça memorialista que recebeu o nome de Mémoires pour servir à l’histoire de ma vie, 

cunhada entre 1765 e 1767.  

Nestas memórias a descrição da cidade de Lisboa parece adquirir uma projeção pedagógica, donde 

se exalta o elogio da escrita como um objectivo permanente de instruir o leitor (Avelar, 2015), muito ao 

estilo da projeção paisagística de pendor setecentista.   

Tal aspiração é confirmada no capítulo que tributa à sua chegada a Lisboa, onde consagra um 

didático enquadramento histórico-geográfico, no qual se discerne este pequeno trecho:  

 

«Lisboa vista do Tejo, a montante ou jusante do rio, induz a considerarem-se como 

bairros da cidade uma quantidade de lugares e de aldeias que lhe estão próximas, para 

o que contribui o terem-se feito depois do terramoto de 1755, arruamentos nos espaços 

livres que ligam a cidade a estes lugares e aldeias» (Gorani, 1989).  

 

Este retrato procura evidenciar as novas expansões setecentistas incrementadas para norte, 

sobretudo as mais significativas que se concatenaram até à «área do Rato/Santa Isabel, através de um 

conjunto residencial e industrial, já indiciado no reinado de D. João V» (Gaspar, 1994); e as que se 

consolidaram a poente, no vale de S. Bento.  
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Mas a Lisboa mais aclamada é aquela que se encontra promanada sob núcleo central da novel 

cidade barroca, nomeadamente quando procura sobressair a «soberba Rua Augusta, que era nova e 

ainda estava incompleta […] e o Rossio, uma das belas praças de Lisboa, onde em quase todos os prédios 

que a contornam existem excelentes estabelecimentos» (Gorani, 1989). Este é o seu foco paisagístico, e a 

quem dedica o didatismo da sua descrição, ao fixar-se num aprofundado diagnóstico em torno da 

reconstrução do centro pombalino que, por força da violência do terramoto, ainda se encontrava em 

consolidação: «o centro e Lisboa que sofrera mais que a periferia da cidade»; reconhecendo também que 

«é preciso que o terramoto tivesse sido extremamente violento para que, dez anos depois, quando 

cheguei a Lisboa, ainda nesta cidade existissem tantos escombros» (Gorani, 1989).  

Embora o retrato Goraniano foque outros remates distantes da cidade centro racionalista, como 

aqueles que vem a descobrir no Vale de Alcântara, junto ao «famoso aqueduto que ligava as duas 

colinas», a sua interpretação paisagística ajusta-se sempre a uma vocação didática tão cara ao 

pensamento do seu século.  

Este é o seu grande legado.  

 

4. Em jeito de remate  

Por fim: as narrativas dos viajantes estrangeiros interessam ao estudo da Geografia, sobretudo nas 

suas intersecções com as abordagens teórico-críticas que aprofundam os domínios culturais e urbanos? 

A nossa percepção é afirmativa. Ou seja, para o exemplo que nos ocupámos somos forçados a pensar 

que estas paisagens se revelam num importante aferidor das transformações sentidas em Lisboa, na 2ª 

metade do século XVIII. Não que transpareçam nelas relatos «da paisagem e da vida portuguesa» 

[...]«refletindo hábitos e preconceitos dos autores» (Pimentel, 2012). Mas ao desenharem 

territorialidades literárias em que se interrogam as fronteiras entre o real e a ficção, como nos refere 

Álvaro Domingues (2018), citando, Lavocat, tendem a possibilitar uma leitura paisagística robusta sobre 

a história física e moral da Lisboa setecentista.  
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A uma agenda já de si dinâmica pela crescente abrangência e relevância dada a temas de mobilidade – 

reconfigurando o campo de investigação e fazendo emergir um paradigma de ‘novas mobilidades’ (Sheller & Urry, 

2006) – o contexto pandémico atual e a incerteza quanto às mudanças que se venham a operar, aduz uma 

responsabilidade acrescida à comunidade geográfica. Esta deverá refletir e produzir novo conhecimento, que dê 

respostas aos novos desafios que se colocam aos territórios. 

Reconhecendo o papel central dos transportes, acessibilidades e mobilidades na capacitação dos territórios 

para um desenvolvimento mais sustentável e inteligente, este Eixo pretende acolher trabalhos num vasto campo de 

investigação relacionado, entre outros tópicos, com: 

1. Mobilidades quotidianas 

2. Mobilidades para fins recreativos 

3. Pandemia e (i)mobilidades 

4. Mobilidades inclusivas 

5. Novos padrões de mobilidade 

6. Mobilidade como serviço (MaaS) 

7. Políticas públicas no setor dos transportes e das acessibilidades 

8. Tecnologias de informação e mobilidade 

9. Gestão de infraestruturas e serviços de transporte 
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IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA 

MOBILIDADE URBANA: O CASO DAS BICICLETAS 

E DO BIKE-SHARING 
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Resumo: Nos últimos anos tem-se assistido a uma crescente utilização dos modos suaves, como as 

bicicletas, como alternativa ao transporte automóvel e como forma de complementar os transportes 

públicos. A pandemia veio afetar esta transição, pelo que este artigo pretende analisar o seu impacto no 

uso das bicicletas e do bike-sharing. Para tal irá efetuar-se uma comparação entre diferentes cidades do 

mundo no que toca a políticas relativas à mobilidade suave e à evolução da utilização de bicicletas no 

contexto pandémico. A pandemia poderá não ser um obstáculo, mas sim uma oportunidade para 

repensar a mobilidade urbana. 

Palavras-chave: bike-sharing; ciclovias; mobilidade urbana; COVID-19. 

Abstract: In recent years we have witnessed an increase in the adoption of active mobility, such as 

biking, as an alternative to driving and a way to complement public transit. The pandemic has impacted 

this paradigm shift, thus this article seeks to analyse its impact in bike usage and bike-sharing. In order 

to accomplish that, we will make a comparison between different world cities when it comes to active 

mobility policies and the evolution of bike usage in a pandemic context. The pandemic might not be an 

obstacle, but an opportunity to rethink urban mobility. 

Keywords: bike-sharing; biking; urban mobility; COVID-19. 

 

1. Introdução  

A sociedade atual pode ser considerar “hipermóvel” (Méndez, 2020), ou seja, uma sociedade 

caracterizada por uma vida económica, social e política bastante acelerada, o que resulta todos os anos 

em milhões de fluxos de deslocações de pessoas e bens que atravessam fronteiras e territórios, bem 

como milhões de deslocações diárias nas áreas urbanas, cada vez mais frequentes à medida que as 

cidades se expandem. A pandemia da COVID-19 (WHO, 2020) veio evidenciar os perigos desta 

“hipermobilidade” - a propagação da pandemia ocorreu ao longo das vias de comunicação e 

acompanhou os movimentos da população, daí a rapidez do contágio a nível global. Assim, uma das 

principais medidas para controlar a pandemia foi paralisar a mobilidade (OCDE, 2020). 

Consequentemente, ocorreram importantes alterações na estrutura modal dos transportes: pode-

se dizer que não só diminuiu a quantidade da procura pelos transportes, como também se alterou a 

estrutura da mesma. De um modo geral, a procura pelos transportes públicos diminuiu, estabilizando 

a níveis inferiores aos verificados antes da pandemia, o que advém do facto de se reconhecer que estes 

possuem um papel importante na propagação de epidemias (Bucsky, 2020; Shokouhyar et al., 2021). 

Por outro lado, verificaram-se alterações na estrutura modal a favor dos modos suaves 

(principalmente a bicicleta) e do transporte individual. Em Budapeste, por exemplo, em março de 2020 

a percentagem de deslocações realizadas em bicicletas era o dobro da percentagem verificada em 2018; 

no entanto, nesse mesmo período, a percentagem de viagens realizadas em transporte individual 

disparou de 43% para 65% (Bucsky, 2020). Na Alemanha, aumentou o transporte pedonal: durante a 

pandemia a 40% das deslocações eram realizadas a pé, contra 26% no período pré-pandémico; já o uso 
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do automóvel aumentou 3 pontos percentuais (Anke et al., 2021). Já nos EUA, verifica-se um reforço no 

uso do transporte individual: prevê-se o tráfego adicional resultante de indivíduos que deixaram, 

entretanto, de usar o transporte público, resulte num aumento de 5 a 10 minutos nos tempos de viagem 

(por estrada), aumento que poderá ser maior em cidades mal servidas por transportes públicos (Hu et 

al., 2020). 

 

2. Políticas e medidas de resposta ao novo paradigma  

Já antes do surgimento da pandemia da COVID-19, cidades por todo o mundo vinham 

crescentemente a adotar políticas no sentido de uma mobilidade mais sustentável, com o objetivo de 

reduzir as emissões poluentes. Agora, à crise climática soma-se a crise sanitária como catalisadora desta 

transição (Méndez, 2020). O uso da bicicleta tem sido particularmente promovido em várias cidades do 

mundo, através da adoção de estratégias tanto permanentes como temporárias. Uma das medidas mais 

adotadas tem sido a conversão de vias de circulação normalmente dedicadas ao trânsito automóvel em 

vias exclusivas para peões e ciclistas. É uma medida que requere um investimento em infraestrutura 

bastante reduzido, e é facilmente reversível, caso se verifique não ser um caso de sucesso. Casos notáveis 

incluem Paris e Toronto (OCDE, 2020). Em Itália, estas medidas têm sido acompanhadas pela instituição 

de uma agência municipal para as bicicletas, já presentes em quatro cidades do país (Barbarossa, 2020). 

O objetivo de várias cidades é tornar permanente a redução da mobilidade causada pela pandemia, 

e fazer com que a recuperação da mobilidade para níveis pré-pandémicos se realize através de meios 

de transporte sustentáveis como a bicicleta e o andar a pé (OCDE, 2020), pois estes provam ser provaram 

ser os mais eficazes na garantia das deslocações da população durante a pandemia (Sharifi et al, 2020). 

É também imperativo aumentar a perceção da segurança dos transportes públicos: para tal têm sido 

adotadas medidas que garantem o distanciamento social (como a diminuição da lotação) e a 

higienização frequente dos veículos. 

 

3. O uso da bicicleta em diferentes cidades durante a pandemia 

A pandemia representa uma oportunidade para o crescimento e afirmação da bicicleta como meio 

de transporte na cidade pós-pandémica, como alternativa aos transportes públicos, agora mais 

rejeitados (Pase et al., 2020). Várias cidades do mundo revelam tendências positivas no uso das bicicletas 

decorrentes da pandemia. Na tabela seguinte faz-se uma análise da evolução, aquando do 

desconfinamento e recuperar da mobilidade, da utilização de bicicletas e sistemas de bike-sharing e das 

características das viagens e dos utilizadores das bicicletas em três cidades globais: Nova Iorque (EUA), 

Chicago (EUA), Pequim (China).  

Em Pequim, após o alívio do primeiro confinamento, a utilização de bicicletas partilhadas nas 

diferentes zonas funcionais da cidade aumentou em média 15,9%, com destaque para as zonas com 

companhias de alta tecnologia, onde o aumento foi de 18,2%, o que demonstra a maior adesão a estes 

serviços por parte dos profissionais destas áreas. Já nas zonas residenciais a procura por bicicletas 

partilhadas situa-se a ainda apenas 39% dos valores verificados antes da pandemia (Chai et al., 2021). 

A duração média das viagens de bicicleta aumentou com a pandemia, e estas viagens realizam-se 

maioritariamente nas zonas mais densas e centrais da cidade. É nestas zonas onde o impacto ambiental 

da bicicleta é mais significativo, verificando-se com o confinamento níveis de emissões poluentes 17 

vezes inferiores ao normal. Como aspeto menos positivo destaca-se o facto de a adesão ao bike-sharing 

ainda estar a níveis inferiores aos verificados antes da pandemia (Shang et al, 2021).  

Em Chicago, dados do sistema de bicicletas partilhadas Divvy, mostra que estas provaram ser o 

meio de transporte mais resiliente à pandemia: este foi o meio de transporte no qual a procura recuperou 

mais rápido e para níveis mais elevados, situação oposta à verificada no caso dos transportes públicos. 

Os utilizadores do bike-sharing são indivíduos brancos, com salários elevados, altas qualificações e que 

residem em zonas de alta densidade – já nas zonas industriais a utilização das bicicletas é quase 

inexistente. No que toca à natureza das deslocações, verificou-se um aumento das deslocações por lazer 

e uma diminuição das deslocações por motivos de trabalho (Hu et al., 2021). 
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Tabela 1. Uso da bicicleta e do bike-sharing durante a pandemia em Pequim, Chicago e Nova Iorque. 

Cidade 

Evolução do uso da 

bicicleta com o 

desconfinamento 

Tipologia dos 

principais 

utilizadores  

Evolução do tipo e 

frequência das viagens 

Pequim 

(Chai et al., 

2021; Shang 

et al., 2021) 

Aumentou, mas ainda 

abaixo de níveis pré-

pandémicos 

 

Profissionais de alta 

tecnologia nas zonas 

centrais da cidade 

 

Aumentou a duração 

média das viagens 

 

Chicago (Hu 

et al., 2021) 

Aumentou para níveis 

superiores aos 

verificados antes da 

pandemia 

 

Profissionais 

altamente qualificados 

nas zonas centrais da 

cidade 

 

Aumentaram as 

deslocações por lazer, 

mas diminuição das 

deslocações por trabalho 

 

Nova Iorque 

(Pase et al, 

2020; 

Teixeira & 

Lopes, 2020) 

Aumentou mais 

rápido que outros 

meios de transporte 

 

Trabalhadores 

essenciais, e 

indivíduos que não 

possuem automóvel 

 

Aumentou a duração 

média das viagens, 

aumentaram as viagens 

feitas com a bicicleta e o 

metropolitano em 

conjunto 

 

 

Em Nova Iorque, as bicicletas da Citi Bike mostraram ser um dos meios de transporte predileto dos 

trabalhadores essenciais, correspondendo estes utilizadores a 8,1% de todas as viagens realizadas em 

bicicletas desse serviço em junho de 2020. Reconhecendo a importância deste segmento da procura, 

foram criados incentivos, tais como a oferta de subscrições grátis ao serviço para 18 000 trabalhadores 

essenciais. As bicicletas mostram-se populares também menores recursos financeiros que não possuem 

automóvel privado e que dependem normalmente do transporte público. (Teixeira & Lopes, 2021. 

Verificou-se também um grande crescimento na articulação entre o uso das bicicletas partilhadas e o 

metro: atualmente já 10% das viagens do metro de Nova Iorque correspondem a esquemas bike-and-ride 

(utilização da bicicleta de e/ou para a estação do metro), levando ao aumento da área de influência das 

estações de metro (Pase et al., 2020). Comparando a bicicleta com o metro, verifica-se que esta é mais 

resiliente, recuperando mais rapidamente a procura perdida com a pandemia (Teixeira & Lopes, 2021). 

Tomando como referência os três casos analisados pode-se concluir que, apesar de a recuperação 

da mobilidade após a pandemia ainda não ser completa, os indicadores da utilização dos sistemas de 

bike-sharing são animadores (sendo de notar a resiliência em relação a outros modos de transporte), 

incluindo na China, país onde começou a propagação da pandemia (WHO, 2020). No entanto, os casos 

analisados mostram que as bicicletas estão longe de ser usadas universalmente, sendo mais notável a 

sua utilização em determinados segmentos da população, nomeadamente grupos restritos de 

profissionais dos centros das cidades (Kunzmann, 2020). 

 

4. Conclusões  

Prever o desenvolvimento futuro da pandemia e as suas implicações na mobilidade suave, bem 

como a potencial “recuperação” da situação que se verificava anteriormente, é tarefa difícil. Contudo, 

desde os primeiros desconfinamentos tem sido possível observar certas tendências, que provavelmente 

se prolongarão pelo futuro. É provável que a procura por transportes públicos continue mais reduzida 

do que níveis pré-pandémicos ainda por vários anos (Shokouhyar et al., 2021) e que aumente o uso do 

automóvel privado, devido à perceção de este ser um modo de transporte mais seguro (pois não possui 

o risco das aglomerações, que potenciam a propagação do vírus) (Kunzmann, 2020). Segundo Pase et 

al. (2020) (que mencionam inclusive um hipotético “apocalipse automóvel”) após a pandemia muitos 

trabalhadores e residentes das áreas urbanas provavelmente regressarão aos seus hábitos de mobilidade 

antigos, o que significa que a bicicleta fica de um modo geral relegada à prática de exercício físico 
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(Kunzmann, 2020). 

No entanto é reconhecido que a pandemia pode ser (e, em alguns casos, já é) a oportunidade 

perfeita para o para crescimento e afirmação da bicicleta como um meio de transporte acessível e 

resiliente, principalmente quando comparado com os transportes públicos. Contudo, destaca-se o facto 

de o uso conjunto da bicicleta com transportes públicos poder ser bastante apelativo, como mostra o 

caso do metro de Nova Iorque, podendo este modelo ser replicado noutras cidades, com a instalação da 

infraestrutura necessária. O sucesso das bicicletas vai em muito depender do comprometimento das 

cidades (como em Itália, com a instituição de agências dedicadas à bicicleta) em apostar em políticas 

favoráveis aos modos suaves e garantir a universalidade do bike-sharing e das bicicletas, para que estas 

assumam papel importante na mobilidade no pós-pandemia.  
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Resumo: Em 1994 o Reino Unido privatizou completamente o setor ferroviário, adotando um sistema 

nunca antes testado empiricamente: o franchising. Tendo sido anunciado recentemente o abandono 

deste modelo, este artigo pretende analisar como se processou esta mudança de paradigma. Entre as 25 

franquias através das quais os comboios operaram sob este sistema, o foco do artigo será na franquia 

InterCity East Coast, precursora do fim do sistema. Embora a experiência do franchising tenha sido 

considerada um fracasso, sendo a ferrovia agora renacionalizada, ela possui os seus méritos, pelo que 

se pretende refletir sobre a sua aplicabilidade noutro países. 

Palavras-chave: franchising; privatização; Reino Unido; ferrovia. 

Abstract: In 1994 the United Kingdom completely privatized its railway sector, adopting a system never 

before tested empirically: the franchising. Being recently announced the phasing-out of such system, 

this article intends to analyse how the paradigm shifted. Among the 25 franchises through which the 

trains operated under the system, the article will focus on the InterCity East Coast franchise, due to its 

importance on the decline of the system. Although the franchising experience was considered a failure, 

with the railways being now renationalised, it has its merits, therefore we will reflect on its applicability 

in other countries.   

Keywords: franchising; privatization; United Kingdom; railways. 

 

1. Introdução 

A era da privatização no Reino Unido começou nos anos 1980, sendo a ferrovia um dos últimos 

setores a ser privatizado, apenas nos anos 90 (Preston & Robins, 2012). Era um caso controverso: nas 

zonas rurais, os comboios operavam com perdas – uma completa privatização da ferrovia significaria 

que essas áreas inevitavelmente perderiam serviço. O principal obstáculo à privatização era o facto de 

o público depender (e tomar como garantido) de serviços ferroviários que não eram economicamente 

viáveis: para que os comboios fossem operados aos preços, para os lugares, e com a frequência que o 

público exigia, perdas económicas seriam inevitáveis. 

Em 1991, a UE tomou o primeiro passo, através da promulgação da diretiva 91/440, na qual é 

defendido que o desenvolvimento e a operação eficiente de sistemas ferroviários requere a distinção 

entre o fornecimento de serviços de transporte e a operação da infraestrutura, sendo então necessário 

que estas duas atividades pertençam a diferentes entidades autónomas. Esta decisão deriva do desígnio 

da UE de existência de competição privada contra as empresas ferroviárias estatais: abria-se a hipótese 

de as empresas ferroviárias operarem serviços em qualquer ferrovia da UE, mediante o pagamento pelo 

acesso à infraestrutura (European Economic Community, 1991). 

Este foi, para o governo britânico, o mote perfeito para avançar com a privatização da ferrovia: em 

1994 fundou-se a Railtrack, uma companhia privada que passaria a gerir todas as linhas, estações e 

infraestrutura ferroviária do país. No lado dos serviços ferroviários, assistiu-se à dissolução da empresa 
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estatal, British Rail, com a criação de 25 novas companhias ferroviárias (denominadas TOC – train 

operating companies), as quais, numa primeira fase, seriam controladas pelo governo, mas que, com o 

tempo, as suas operações seriam franchisadas a companhias privadas. Cada uma das TOC foi 

constituída de forma que, em teoria, as suas desvantagens e vantagens competitivas fossem de certa 

forma equilibradas (Preston & Robins, 2012; Preston, 2016). 

 

2. A franquia InterCity East Coast e o colapso do sistema de franchising 

A cada franquia era exigido, contratualmente, que servisse certas estações a certos horários e a 

certas frequências, bem como uma série de requisitos adicionais. Aos operadores da franquia InterCity 

East Coast (correspondente ao corredor Londres-Edimburgo), por exemplo, era exigido fornecer 

capacidade suficiente para qualquer passageiro encontrar imediatamente um lugar sentado fora da hora 

de ponta; fornecer transporte alternativo no caso do cancelamento de um comboio; aceitar bicicletas 

dobráveis em todos os comboios; contribuir para a operação do comboio monárquico, entre outros 

(Secretary of State for Transport, 2014). Era um sistema rígido, onde o governo diz aos franchisados, por 

exemplo, onde devem operar, quando devem operar, quais comboios devem operar, que infraestruturas 

podem utilizar. 

O único aspeto do franchising em que existe competição é o concurso, único instante em que atuam 

as forças do mercado – no entanto, tal força as companhias a prometer mais do que conseguem cumprir, 

e consequentemente operar abaixo dos standards exigidos, com previsões do número de passageiros e 

de lucro que não se materializam, levando o franchisado a falhar os pagamentos ao Governo nos quais 

se baseou no concurso e, consequentemente, a perder a franquia. Este ciclo repetiu-se inúmeras vezes, 

levando a uma diminuição da quantidade de franquias (Campaign for Better Transport, 2017). 

Um dos exemplos das falhas do modelo é a franquia InterCity East Coast, cuja operação instável é 

mostrada numa cronologia na figura 1. A primeira TOC a operá-la foi a GNER, no entanto a companhia 

inflacionou os pagamentos ao governo que estipulou no concurso, não conseguiu efetuá-los e perdeu a 

franquia (BBC, 2006). Sucede-se a National Express, a qual têm em 2009 o mesmo destino da sua 

antecessora. Perante estas falhas o governo decidiu renacionalizar a franquia temporariamente, 

estabelecendo um operador de último recurso (last resort operator) para o efeito – a companhia East 

Coast, a ser operada pelo governo até 2015 (BBC, 2009). Em 2015 foi atribuída a privados, no entanto, 

verificou-se o mesmo padrão das franquias anteriores: os valores de lucro e os passageiros ficaram 

aquém das expectativas, a companhia e o governo perdiam dinheiro, resultando no fim da franquia em 

2018. Tal como em 2009, o governo renacionaliza o serviço de novo, desta vez sob a marca LNER. 

 
Figura 1. Cronologia da franquia East Coast desde 1996. Fonte: 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmtrans/891/89104.htm  

 

Neste ciclo de quase 25 anos (desde a privatização da ferrovia à atualidade), apenas um período 
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destacou-se dos restantes: de 2009 a 2015, quando a franquia foi operada pelo Governo, a operação foi 

rentável. Neste período foram gerados mais de 1 bilhão de libras em lucros, que reverteram para o 

governo, e, por extensão, ao público britânico. Além disso, a companhia East Coast, era também uma 

das mais apreciadas pelo público (Passenger Focus, 2015), pelo que a reprivatização foi fortemente 

contestada - uma grande maioria do público britânico é a favor da renacionalização da ferrovia (Raham, 

2018). 

No início de 2020, um número crescente de ferrovias deixou de operar sob o modelo do franchising. 

Assim, passaram a ser concessões (o governo contrata uma companhia para operar os comboios, e 

assume o risco financeiro), operadores open access (companhias privadas pagam pelo acesso à 

infraestrutura, sem acordos adicionais com o governo), os operadores de último recurso (como a 

franquia East Coast), onde a linha é renacionalizada e operada pelo governo. Em março de 2020, com a 

pandemia da COVID-19 e a redução drástica no número de passageiros transportados devido às 

medidas impostos para conter o vírus, rapidamente se tornou evidente que nenhum franchisado iria ter 

lucro suficiente para concretizar os pagamentos. Para resolver este problema, a ferrovia foi 

temporariamente renacionalizada, tendo todas as franquias passado imediatamente a operar sob o 

modelo de concessões (DfT, 2020a). 

Em setembro do mesmo ano, a medida passou a permanente: era o fim do modelo do franchising 

(Dft, 2020b). Apesar de ainda não estarem definidos os termos do novo sistema, o governo britânico 

reconhece que a pandemia veio mostrar as insuficiências do antigo sistema, e promete-se uma ferrovia 

mais atrativa e viagens simplificadas para os passageiros, acabando com a confusão existente quanto ao 

elevado número de companhias e bilhetes de transporte; mantendo os aspetos mais positivos do setor 

privado (como competição e investimento), que levam ao crescimento, mas também garantir ambição, 

liderança e responsabilidade. 

 

3. A privatização da ferrovia em outros países europeus 

De acordo com as recomendações política da UE, o mercado ferroviário tem sido progressivamente 

liberalizado (em 2007 no caso do transporte de mercadorias, e em 2010 no caso do transporte 

internacional de passageiros). Contudo, em vez de optar pela completa privatização dos serviços (como 

se sucedeu no Reino Unido com o sistema do franchising), vários países europeus implementaram 

competição no setor através de legislação que autoriza operadores open access acederem ao mercado. No 

entanto, este processo tem sido moroso: em 2012, 60% do mercado doméstico de passageiros nos países 

da UE estava ainda bloqueado à competição, existindo o monopólio efetivo da ferrovia do Estado. Além 

do Reino Unido, apenas a Suécia abriu totalmente o mercado ferroviário à concorrência (European 

Commission, 2014).  

Atualmente, a atuação de operadores open access na ferrovia é autorizada em apenas 8 países da 

UE27: Suécia, Itália, Polónia, Alemanha, Áustria, Bulgária, Roménia e República Checa. Note-se que em 

países do leste europeu, nomeadamente a Polónia, a Roménia e a Bulgária, apesar de existir legislação 

favorável à abertura do mercado a privados, tal não se confirma empiricamente, não existindo à data 

companhias que tenham demonstrado interesse em aceder ao mercado (Perennes, 2017). Acrescenta-se 

ainda o caso curioso dos Países Baixos, que abriram a ferrovia à competição por um breve período entre 

1995 e 2000 (Finger, 2014).  

No caso de Portugal, não se verifica a presença de operadores open access no mercado ferroviário 

nacional – o acesso dos privados à ferrovia é bastante regulado. A liberalização do mercado é feita 

através de concessões (com concursos públicos), assumindo o governo o risco financeiro, como faz o 

Reino Unido atualmente, findo o sistema de franchising (DfT, 2020b). Este é o modelo de privatização 

ferroviária mais prevalente nos países europeus, no entanto este tende a ser limitado ao mercado 

regional, sendo a ferrovia pública responsável pelos rentáveis serviços de longo curso (Teixeira, 2013). 

Em Portugal existem duas concessões ferroviárias relevantes: a Fertagus, no transporte de passageiros, 

e a Takargo, no transporte de mercadorias. 
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4. Conclusões 

Embora a privatização e do transporte aéreo, um dos competidores diretos da ferrovia, é 

considerada globalmente como um caso de sucesso, levando a tarifas mais baixas e ao crescimento do 

setor (Simple Flying, 2021), o mesmo não pode ser dito da ferrovia, como demonstra o caso britânico. 

Sempre existirá debate sobre em que medida a privatização da ferrovia britânica foi ou não um fracasso: 

com ela o sistema ferroviário assistiu ao maior volume de passageiros da história do país (ainda mais 

procura do que na idade dourada do transporte ferroviário no início do século XX), mas também 

resultou nas maiores tarifas ferroviárias de toda a Europa (BBC, 2019); a privatização também aumentou 

o nível de satisfação dos passageiros com a ferrovia, mas também provocou um aumento dos subsídios 

estatais à ferrovia para níveis nunca antes vistos (Office of Rail and Road, 2019), o que forçou o governo 

a renacionalizar, ainda que temporariamente, algumas das franquias. 

A privatização da ferrovia conseguiu reverter o declínio do setor, no entanto não é claro se tal 

deveu-se à privatização em si ou à maior atenção dada ao setor decorrente da privatização. Todavia, o 

modelo do franchising falhou em provar a sua resiliência, não convencendo o público dos seus méritos, 

nem convencendo outros países (europeus) a adotar o sistema. Atualmente ainda nenhum país do 

mundo privatizou por completo a ferrovia: alguns países tomaram medidas como privatizar o 

transporte de mercadorias e a infraestrutura, outros atribuíram concessões para operadores privados 

de transportes de passageiros, contudo nenhum país adotou, até agora, um modelo de privatização 

completa viável o suficiente para ser replicado em massa. 
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Resumo: As estradas são fundamentais para a viabilização do sistema turístico, enquanto infraestrutura 

de suporte (Towner, 1996; Flognfeldt, 2005), mas também enquanto produto turístico (Flognfeldt, 2005). 

O principal objetivo deste estudo de caso sobre a Rota da Estrada Nacional 2 foi aferir sobre o potencial 

do (auto)caravanismo para a mobilidade dos turistas, durante a pandemia. A análise, de cariz 

qualitativo, cruzou dados recolhidos em websites de entidades públicas e associativas ligadas à Rota da 

EN2, entre maio e junho de 2020. As conclusões apontam para um esforço pouco concertado das 

entidades públicas analisadas, na promoção turística da EN2 e, em particular, para a procura 

(auto)caravanista. 

Palavras-chave: Mobilidade recreativa; Estrada Nacional 2; (auto)caravanismo; turismo itinerante; 

produtos turísticos baseados em rotas 

Abstract: Roads are fundamental for the viability of the tourist system, as a support infrastructure 

(Towner, 1996; Flognfeldt, 2005), but also as a tourist product (Flognfeldt, 2005). The main objective of 

this case study on the National Route 2 (NR2) was to assess the potential of caravanning for the mobility 

of tourists in pandemic time. The qualitative analysis crossed data collected on websites of public and 

associative entities linked to the NR2, between May and June 2020. The conclusions point to a little 

concerted effort by the public entities analysed, in the tourism promotion of NR2 and for the caravaning 

demand. 

Keywords: Recreational mobility; National Route 2; caravanning; drive tourism; Route-based tourist 

product 

 

1. Introdução 

Com 739,26 Km a Estrada Nacional 2 (EN2) percorre Portugal de lés-a-lés pelo interior do país e 

tem ganho destaque no turismo nacional. Contudo, em termos científicos são ainda escassos os estudos 

referentes a este produto turístico, que permitam conclusões sustentadas.  

O estudo em questão parte dos conceitos de turismo itinerante e rotas turísticas (scenic routes) 

aplicado a realidades como a Noruega, EUA, Austrália, com vista à aproximação ao caso da Rota da 

Estrada Nacional 2. Tem como objetivo aferir sobre o potencial do (auto)caravanismo para a mobilidade 

dos turistas, numa fase crítica da pandemia por Covid-19 em que se privilegiam questões de segurança 

sanitária, contacto com a natureza e menor densidade populacional e turística, como surge identificado 

em alguns relatórios oficiais (OCDE, 2020; Eurostat 2020). 

Para a realização do estudo de caso foi considerada uma análise de cariz qualitativo, que cruzou 

dados recolhidos nos websites dos 35 municípios que integram a Rota da EN2, o website da Associação 

dos Municípios da Rota da EN2 (AMREN2) e os dados disponibilizados no website do Clube 

Autocaravanista Saloio (CAS), durante os meses de maio e junho de 2020. A informação obtida foi 

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
477 

 

enquadrada e sustentada pela revisão da literatura, já anteriormente identificada – turismo itinerante e 

rotas turísticas.  

As conclusões empíricas apontam para um esforço ainda pouco concertado das entidades públicas 

analisadas, na promoção turística da EN2 e, em particular, para a procura (auto)caravanista. Por sua 

vez, a literatura científica reconhece que produtos turísticos multifacetados, agregadores de diversas 

regiões e com infraestruturas disponíveis, como é o caso da EN2, têm potencial turístico e são 

estratégicos para territórios de baixa densidade populacional, em particular para o turismo itinerante.  

 

2. Revisão de Literatura 

A introdução do Modelo Ford T no início do século XX revolucionou a forma de viajar, conferindo 

aos viajantes a flexibilidade e liberdade na escolha da velocidade, da estrada e do destino de viagem. 

Um século mais tarde, o drive tourism, no qual se inclui o (auto)caravanismo, cresceu significativamente 

enquanto setor de turismo (McClymont & Prideaux, 2007; Lew, 1991). 

De acordo com Domingues & Ramos (2009, p. 313), 

considera-se que o autocaravanismo é uma modalidade, ou uma variante, do campismo e que constitui, de 

certa forma, uma evolução desta modalidade, proporcionada pelo desenvolvimento de novos veículos e 

equipamentos que permitem ao campista gozar de um maior conforto, autonomia e mobilidade. 

 

Enquanto o comboio e o avião permitem uma deslocação mais rápida para longas viagens, o 

automóvel continua a ser o meio de transporte preferido para as viagens de curta distância, sobretudo 

nos países desenvolvidos, o que permitiu a proliferação de negócios ligados ao alojamento, 

parqueamento e restauração fora dos grandes centros urbanos (Prideaux & Carson, 2003). 

Assim, em 1934, o Estado Federal dos EUA seguiu o exemplo de Oregon (EUA) e impulsionou 

aquilo que se designou por “restauração e embelezamento” das estradas (Lew, 1991), com o objetivo de 

levar mais pessoas para o interior rural. Segundo Prideaux e Carson (2011), o drive tourism está 

relacionado com motivações push e pull dos viajantes e deve ser consonante com a resposta dos 

mercados fornecedores de bens e serviços, função de critérios que incluem, essencialmente, preço, 

tempo e infraestruturas (durante a viagem e no destino), na rota percorrida. No que concerne ao veículo 

(caravana, autocaravana), Prideaux e Carson (2011) referem como principais influenciadores: a 

velocidade, custo, conforto e acessórios. Os mesmos autores, referem ainda como preocupação mais 

recente dos praticantes de drive tourism as alterações climáticas, utilização de combustível e emissões de 

carbono, bem como, o uso de novas tecnologias verdes, para uma prática mais sustentável desta 

tipologia de turismo. Por sua vez, Hardy (2003) refere, como essencial para a experiência em turismo 

itinerante, o alojamento, possibilidade de reabastecimento, alimento e lojas de conveniência disponíveis. 

Denstadli e Jacobsen (2011) e Hardy (2003) referem que os serviços disponibilizados ao longo das rotas 

são um importante fator de satisfação e lealdade para os turistas, que os gestores de destinos devem 

enaltecer nas campanhas promocionais dos mesmos.  

As conclusões do estudo de McClymont & Prideaux (2007), sobre o mercado australiano, revelam 

que o (auto)caravanismo é um tipo de turismo que contribui de forma significativa para crescimento de 

riqueza nas áreas rurais – o que se concretiza num estímulo para a economia regional, uma vez que, as 

despesas dos (auto)caravanistas são feitas diretamente nos estabelecimentos e agentes económicos das 

regiões, ajudando assim a desenvolver e a promover os pequenos aglomerados, quer do litoral como do 

interior. O estudo demonstra ainda que este tipo de turismo ganha significado nas estradas temáticas, 

sobretudo quando estas mereceram o investimento público, na medida em que diversifica a oferta 

turística existente e combate a sazonalidade. Além disso, maximiza as oportunidades e diversifica a 

oferta de atividades e impulsiona a criação de redes de serviços de apoio (também) às populações 

(Briedenhann & Wickens, 2004; Domingues & Ramos, 2009). 

O drive tourism a par do turismo itinerante surgem, assim, como importantes referências para a 

manutenção de infraestruturas e desenvolvimento de transportes, produtos turísticos, planos de 

desenvolvimento; para fundamentar estratégias de marketing e gestão de destinos; no planeamento de 

novas atrações; na monitorização do impacto social, ambiental e cultural do turismo nos destinos, uma 
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vez que, é bastante revelador da forma como os turistas se movem no espaço e no tempo (Lew & 

McKercher, 2006). Nos EUA, por exemplo, as Rotas Turísticas têm demonstrado o impulso para o 

desenvolvimento de uma variedade de atrações e instalações ao longo do seu percurso (Briedenhann & 

Wickens, 2004). 

Neste contexto, o conceito de turismo de rotas desenvolve-se como uma tendência crescente 

ligando diferentes atrações, promovendo, simultaneamente, o turismo local e a conservação do 

património e incentivando os turistas a deslocarem-se pelo território (Paiva, et al., 2018).  

Na literatura científica, as rotas surgem muitas vezes identificadas como estradas cénicas (scenic 

routes). Esta designação deriva essencialmente de um critério visual estético que se prende à 

caraterização dos locais de aparcamento e que deveriam incluir elementos como a água, topografia, 

fauna e vegetação. Atualmente, considera-se de maior interesse que a esses elementos se juntem a 

história, cultura e lazer, fomentando assim o interesse geral para os viajantes (Lew, 1991). 

Também Hardy (2003) enuncia algumas condições básicas para o desenvolvimento de Rotas 

Temáticas, de acordo com o National Center for Tourism: os visitantes devem ter motivos para a 

paragem numa atração ou localidade; devem conter sinalização adequada; ser seguras, acessíveis e ter 

um bom suporte informativo; a estrada deve ter qualidade; deve haver acesso a instalações limpas (WC) 

e alojamento; devem ser providenciados serviços de qualidade aos visitantes; o staff deve ser simpático 

e hospitaleiro. 

Considerando os critérios estabelecidos pelos diferentes promotores de rotas, em particular, ou 

tudo aquilo que já foi referido acerca das scenic routes, em geral, é possível estabelecer um paralelo com 

a Rota da EN2 – atravessa várias regiões, tem interesse histórico, paisagístico, cultural e recreativo. Na 

última versão do website, atualizado em junho de 2020, contempla já uma listagem de serviços - oficinas, 

farmácias, áreas de serviço, alojamento, parques de campismo, restaurantes - que prestam apoio aos 

visitantes e acrescentam valor à Rota. 

A compilação de toda esta informação detalhada sobre produtos turísticos e serviços fundamentais 

é essencial ao planeamento turístico (Lew, 1991), quer para os visitantes, sobretudo (auto)caravanistas 

ou outros viajantes itinerantes, quer para a promoção e gestão de destinos atravessados por rotas 

turísticas, por forma a potencializar a qualidade de vida em áreas rurais (Lew, 1991).  

Além disso, a expansão de scenic routes, e a criação de marcas, como é o caso da Rota da EN2, 

concedem visibilidade a zonas periféricas, contribuem para melhoria de acessos e possibilitam a adoção 

de estratégias impulsionadoras de turismo itinerante ou drive tourism, pela criação de redes de conexão 

entre zonas fragmentadas e injetando benefícios económicos nos destinos rurais (Fyall, et al., 2016). 

Todos estes atributos vão ao encontro da Estratégia 2027, preconizada pelo Turismo de Portugal (2017), 

no que respeita a territórios de baixa densidade populacional. 

 

2.1. O (auto)caravanismo: um sector (des)regulamentado 

Os estudos sobre o (auto)caravanismo e perfil dos caravanistas centram-se sobretudo nos EUA e 

Austrália (mais concretamente em Queensland). Em Portugal, a análise desta tipologia de turismo 

incide essencialmente na região do Algarve, onde Domingues e Ramos (2009) consideram haver um 

“fluxo de dimensão considerável, com uma expansão crescente e com impactos territoriais 

significativos”. Os impactos referidos assumem essencialmente dimensões legislativas, territoriais e 

ambientais e relacionam-se com um certo vazio legal, que empurra para os clubes, federações e 

associações caravanistas a imposição de determinadas normas de conduta e atuação (Domingues & 

Ramos, 2009) e como pode facilmente ser verificado em alguns websites dessas associações/clubes (CAS, 

2020; ACP, 2020; AAP, 2020). 

Merece referência a publicação em Diário da República, da Lei nº 66/2021, de 24 de agosto de 2021, 

que modifica o regime de estacionamento, pernoita e aparcamento de autocaravanas, alterando o 

Código da Estrada e o Regulamento de Sinalização do Trânsito, o que revela uma mudança de 

paradigma relativamente ao tema, em Portugal. 
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3. Métodos 

Para o estudo em questão foi realizada uma análise de cariz qualitativo que cruzou informação 

disponibilizada nos websites oficiais dos 35 municípios que integram a Rota da EN2, o website da 

AMREN2 e os dados disponibilizados no website do CAS, durante os meses de maio e junho de 2020. 

A informação obtida foi enquadrada e sustentada pela revisão da literatura, tendo por base os conceitos 

de turismo itinerante/drive tourism e rotas turísticas/scenic routes. 

 

4. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos surgem a partir do cruzamento de dados de uma listagem disponível no 

website do CAS (2020) com a informação disponibilizada pelos municípios atravessados pela Rota da 

Estrada Nacional 2.  

De uma primeira análise resultaram as informações identificadas nos mapas (a), (b) e (c). Contudo, 

no início de junho de 2020 foi lançado um novo website da AMREN2 (2020) onde é possível pesquisar 

diversos serviços, por regiões, de entre os quais se destaca o caravanismo. O levantamento da oferta 

disponível no website permitiu realizar um quarto mapa (d).  

 

 (a) (b) 
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Em termos gerais, os pontos assinalados nos mapas revelam uma distribuição mais ou menos 

homogénea ao longo de todo o território nacional, de serviços disponíveis para o Caravanismo, embora 

seja de notar uma maior diferenciação e incidência de locais assinalados na Região Centro. 

Relativamente aos dados obtidos através do website da AMREN2 de salientar a identificação de 

Parques de Campismo no centro do país, três a norte e um vazio de informação relativamente ao 

restante percurso da Rota da EN2.  

Do levantamento feito a partir do CAS (2020) é de salientar ainda que, dos 35 municípios 

pertencentes à Rota da EN2, apenas os municípios de Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de Penaguião, 

Vila Nova de Poiares, Sardoal, Ferreira do Alentejo, Almodôvar e São Brás de Alportel não contêm 

qualquer informação sobre áreas de serviço públicas ou privadas, parques de campismo ou locais de 

estacionamento e pernoita disponível. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Identificação de locais de Caravanismo ao longo da Rota da Estrada Nacional 2, de acordo com: (a) Áreas 
de Serviço em Parques de Campismo; (b) Áreas de Serviço Públicas ou Privadas; (c) Locais de Estacionamento ou 

Pernoita; (d) Parques de Caravanismo identificados pela AMREN2 
Fontes: CAS, 2020; AMREN2, 2020 (Elaboração Própria, 2020)  

Nota: A ausência de troço de EN2 existente nos mapas apresentados (Figura 1), corresponde a cerca de 10 Km, 
junto a Mortágua e decorre da sobreposição da EN2 com o IP3. 

(c) (d) 
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5. Conclusões 

O cruzamento da recolha empírica de dados com a informação mais relevante retirada da literatura 

científica revela que a Rota da EN2 tem potencial enquanto produto turístico multifacetado, agregador 

de diversas regiões que incluem a sua própria cultura, arquitetura, património, paisagem e gastronomia.  

O estudo empírico revela ainda um progresso por parte da AMREN2 no que concerne à divulgação 

de produtos e serviços através do seu website ou aplicação digital. 

Da revisão de literatura sobressai a ideia fundamental de que as rotas turísticas são importantes 

motores de desenvolvimento de regiões rurais, contribuindo de forma significativa para o crescimento 

económico dos locais por elas atravessados, quer em termos de divulgação e visitação de locais com 

interesse turístico, quer pela criação de serviços fundamentais que se tornam indispensáveis à 

manutenção da rota para quem a visita. Esta constatação é ainda mais evidente no caso dos 

(auto)caravanistas, em particular, bem como de todos os turistas que privilegiam o turismo itinerante 

ou drive tourism, em geral. Esta conjugação de fatores é de extrema importância para a valorização dos 

destinos/rota e para a garantia de satisfação dos visitantes. 

Aliás a informação disponibilizada, em conformidade com a literatura, antevê que o 

(auto)caravanismo pode ser uma tipologia de turismo estratégico para a Rota da EN2, na medida em 

que este possa servir de alavanca para o crescimento do turismo de natureza, turismo em espaço rural, 

turismo ativo, etc.; impulsionando a economia nestes territórios de baixa densidade populacional, ao 

longo de todo o território e em diversos setores de atividade; e contribuindo como meio de divulgação 

(word-of-mouth) das culturas e património locais/regionais existentes. 

Neste sentido, a inclusão de stakeholders (públicos e privados) contribui fortemente para a 

valorização das rotas e para o aumento das estadas e fidelização dos visitantes; todos – Rota da EN2 e 

stakeholders – obterão ganhos, individuais e coletivos, se trabalharem em conjunto. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo averiguar em que medida a existência de infraestruturas 

e serviços ligados à mobilidade suave são suficientes para o desenvolvimento destas práticas por parte 

da sua população. Em termos metodológicos, para a análise da oferta recorreu-se à identificação da rede 

viária, de transportes públicos e ciclável, utilizando os SIG, no sentido de identificar as áreas com melhor 

nível de serviço; na análise da procura, realizaram-se 68 inquéritos à população do concelho de Loulé, 

com finalidade de perceber a frequência, amplitude e modos de deslocação no seu dia-a-dia. Como 

conclusão, podemos avançar que o contributo da mobilidade suave para a sustentabilidade ainda é 

limitado, suscitando a necessidade de um plano de mobilidade favorecedor da intermodalidade, no 

contexto territorial analisado. 

Palavras-chave: Mobilidade sustentável; Mobilidade suave; Intermodalidade; Algarve 

Abstract: This article aims to analyse the measures in which the infrastructure and services related to 

soft mobility are sufficient for the development of this practice for its population. The methodology 

used was the identification of road network, public transportation and cycling using GIS, in order to 

find the areas with best service. For the research, 68 surveys were distributed to the population of Loulé, 

with the objective of trying to find the frequency, amplitude and ways of everyday travel. In conclusion, 

we can state that the contribution of soft mobility to sustainability is still limited, getting the necessity 

of a mobility plan that favours intermodality in the analysed territorial context. 

Keywords: Sustainable Mobility; soft mobility; Intermodality; Algarve 

 

1. Introdução 

A necessidade de reduzir as emissões de gases poluentes para a atmosfera é hoje uma realidade 

que temos bem presente nas nossas vidas e, para que se torne possível, é urgente repensar a forma como 

nos deslocamos, procurando alternativas mais sustentáveis e amigas do planeta. 

A mobilidade é uma característica das sociedades atuais e uma necessidade inquestionável para o 

ser humano, sendo imprescindível repensar os modos que utilizamos nas nossas deslocações. A 

mobilidade ativa ou suave surge como a melhor opção para as deslocações diárias da população, em 

alternativa ao automóvel particular e promotora do desenvolvimento sustentável. 

É neste contexto que decidimos abordar a contribuição dos modos suaves para o desenvolvimento 

da mobilidade sustentável no Concelho de Loulé, mais precisamente, como caso de estudo, o triângulo 
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urbano concelhio Loulé-Quarteira-Almancil. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Quando se fala de espaço urbano, o planeamento tem seguido o paradigma de “redesenhar” a 

cidade (Haughton, 1997), promovendo alterações no espaço urbano que fomentem a mobilidade urbana 

sustentável (Vale, David S., 2016) e conduzam a uma maior mobilidade ativa da população, um dos 

grandes desafios das sociedades atuais. 

Um dos grandes problemas atuais é a maneira como nos deslocamos, pois, o transporte 

motorizado, em particular o automóvel, quando utilizado individualmente constitui um fator de 

desperdício de espaço urbano (Gonçalves, A.E.T, 2015). 

Se antes o automóvel aparentava ser a resposta às necessidades de mobilidade, atualmente 

representa um sério problema, sobretudo quando utilizado de forma generalizada em áreas urbanas, 

originando inúmeros problemas, dos quais se destacam os congestionamentos devido à necessidade 

elevada de espaço para se deslocar (Gonçalves, A.E.T, 2015). 

Quando comparado com outros modos de transporte, o automóvel necessita uma área de 

circulação muito maior para transportar a mesma quantidade de pessoas (Gonçalves, A.E.T, 2015). 

Se outrora houve a crescente necessidade de utilização do automóvel privado, hoje em dia existe a 

urgência de diminuir a utilização do mesmo. 

A mobilidade sustentável é o tipo de mobilidade que deverá ser suportada por uma atividade de 

transporte que cumpra integralmente as suas funções económicas e sociais, ao mesmo tempo que 

restringe a ação nociva sobre o ambiente (Marques da Costa N., 2007), tendo ainda a capacidade de 

suprir as necessidades da sociedade se movimentar livremente, ter acesso, comunicar, comercializar e 

estabelecer relações (Louro A., 2019). 

Dentro da mobilidade sustentável podemos encontrar a mobilidade ativa ou suave, sendo os meios 

mais utilizados o andar a pé e de bicicleta. Estes modos de viagem têm claros benefícios, destacando-se 

a “mitigação das alterações climáticas, a redução da poluição e do ruído, estimular a vitalidade urbana, 

a saúde pública, a obesidade, para não falar de benefícios financeiros individuais e coletivos” (Vale, 

David S. et al, 2016). 

A mobilidade ativa ou suave como não depende do uso de transportes motorizados (Erwing & 

Cervero, 2010), conforme referido por Goulart (2018), permite alcançar uma melhoria da qualidade 

ambiental e da qualidade de vida através da redução das emissões de carbono para a atmosfera (Louro 

A. & Marques da Costa N., 2018). 

 

2. Metodologia 

O presente trabalho baseia-se numa metodologia dividida em cinco fases:  

A) Revisão bibliográfica, que resultou de uma leitura científica tendo por base conceitos, uma 

leitura das políticas que atuam no domínio da mobilidade sustentável em diferentes níveis de análise, 

designadamente europeu, nacional, regional e local e por fim realizou-se uma pesquisa de bons 

exemplos europeus, sendo eles Pontevedra e Sevilha. 

B) Caracterização da área de estudo, onde se efetuou uma caracterização da área a diferentes níveis, 

nomeadamente a nível demográfico, socioeconómico, ambiental, geomorfológico, da rede viária, 

ciclável e pedonal. Também se efetuou uma caracterização dos movimentos pendulares por parte da 

população residente e uma caracterização dos transportes públicos disponíveis. 

C) “Análise Empírica” que resultou da aplicação de um inquérito à população, de modo a perceber 

a opinião acerca da utilização dos modos suaves e o modo como a população se desloca. Foi também 

realizado um trabalho de campo para que se percebesse a eventual carência ao nível das infraestruturas. 

D) “Considerações finais” que inclui uma análise geral do trabalho, as dificuldades encontradas na 

realização do mesmo, bem como as propostas que eventualmente possam vir a ser implementadas na 

área de estudo. 
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3. Área de Estudo 

A área de estudo localiza-se na região do Algarve (NUTS II), no concelho de Loulé. O Algarve é a 

região mais meridional de Portugal Continental, coincidindo com o distrito de Faro. A região possui 

uma área de 4996,79 km² e uma população permanente de 751 005 habitantes, segundo os censos 2011, 

correspondendo a 6,27% da população de Portugal.  

O concelho de Loulé, tem como sede de concelho a cidade de Loulé, sendo esta dividida por duas 

freguesias, São Clemente e São Sebastião. É composto por outras 7 freguesias, sendo elas Almancil, 

Ameixal, Alte, Boliqueime, Quarteira, União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim e Salir. Tem uma 

área de 763,67 km² e, segundo os censos de 2011, 70 622 habitantes.  

A área em estudo é composta pelas freguesias de Almancil, Loulé (freguesias, São Clemente e São 

Sebastião) e Quarteira, perfazendo uma área de 209,36 km ² e um total de 57 266 habitantes, o que 

representa 81,09% da população do município 

 

4. Resultados 

De forma a perceber, no passado, qual a classe socioeconómica (figura 1) dos inquiridos que mais 

se deslocaram com recurso aos modos suaves, analisaram-se todos os inquiridos que responderam usar 

um modo suave na sua deslocação diária, concluindo-se que 47,6% é trabalhador por conta de outrem 

e 42,8% são estudantes. 

 

 
Figura 1. Combinações de grupos socioprofissionais com a utilização modos suaves 

 

 

Quando se trata de utilizar os modos suaves para realizar deslocações de proximidade (figura 2), 

como por exemplo, uma deslocação ao café, ao supermercado, ou ao cabeleireiro, 85,3% dos inquiridos 

afirmaram utilizar estes modos mais sustentáveis, enquanto apenas 14,7% das pessoas disse que não os 

utilizam. 
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Figura 2. Percentagem de inquiridos que efetuam ou não deslocações de proximidade com recurso aos modos suaves 

 

Perspetivando o futuro, 50% dos inquiridos considera viável vir a realizar deslocações casa 

trabalho/escola com recurso a modos suaves, sendo que a faixa etária dos 35 aos 44 anos é a que mais 

considera viável, com 16,2% e a faixa etária dos 18 aos 24 anos é a que menos considera viável efetuar, 

no futuro, estas deslocações com recurso aos modos suaves, com 17,6%. (figura 3 (a)) 

Dos 50% que não pretendem usar, futuramente, os modos suaves nas suas deslocações diárias, casa 

trabalho/escola, 74,3% justificam o motivo pela distância ser muito longa, 22,9% o excessivo esforço 

físico e 20% a necessidade de transportar alguém no mesmo meio de transporte 

Relativamente ao futuro, o uso de modos suaves nas deslocações de proximidade, 89,7% espera 

nos próximos continuar ou começar a utilizar estes meios suaves nestas mesmas deslocações (figura 3 

(b)), sendo que, a faixa etária dos 18 aos 24 anos é a que, mais considera viável, no futuro, vir a utilizar 

as deslocações de proximidade com recurso aos modos suaves, com 27,9% e a faixa etária dos 35 aos 44 

anos é a que menos considera viável, com 5,9%.  

Dos 10,3% que não pretendem usar os modos suaves na realização das deslocações de 

proximidade, 40% justifica o motivo pela longitude da distância, 30% pelo excessivo esforço físico, a 

necessidade de transportar alguém e pela falta de segurança que se faz sentir nestas deslocações. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. (a) Viabilidade de, no futuro, vir a realizar deslocações casa-trabalho/escola de modos suaves; (b) Viabilidade de, 
no futuro, vir a realizar deslocações de proximidade de modos suaves 

 

5. Conclusões 

É consensual a premente necessidade de apelar à população para a utilização de modos suaves nas 

suas deslocações diárias, sobretudo porque estes contribuem para a melhoria significativa da qualidade 

de vida das populações, sob o ponto de vista ambiental, pois são meios de deslocação que emitem menos 

poluentes, nomeadamente gases com efeito de estufa (GEE) e produzem menos poluição sonora. 

Contribuem ainda para a promoção do bem-estar físico dos indivíduos, promovendo a prática de 

exercício físico, potenciando desta forma a saúde dos cidadãos na medida em que previnem o 

aparecimento de doenças associadas ao sedentarismo.  
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A crescente utilização do automóvel privado e o avolumar de problemas associados à massificação 

do transporte rodoviário, em particular nas áreas urbanas, foram razões que levaram à implementação 

de políticas europeias no setor dos transportes desde a década de 90. A partir dessa década foram 

implementadas várias diretrizes e aprovados diversos documentos com o intuito consciencializar a 

população para os impactos que a crescente mobilidade da população teria no território da U.E. e, em 

particular, nos grandes centros urbanos, alertando para a necessidade de apostar numa mobilidade 

sustentável, que recorra a transportes alternativos aos transportes rodoviários, surgindo a necessidade 

de implementar políticas que promovam a adesão por parte da população aos modos suaves de 

deslocação. Para tal, ao nível do planeamento urbano, as aglomerações urbanas foram reestruturadas 

para que pudessem ser implementadas infraestruturas de utilização destes meios.  

Em Portugal, a evolução das políticas no domínio dos transportes tem acompanhado as diretivas 

comunitárias e os objetivos por elas definidos, dos quais se destaca a redução de emissões de CO², meta 

também preconizada na Política Ambiental da U.E.  

Na região do Algarve, onde se situa o concelho da nossa área de estudo, os planos regionais e locais 

de desenvolvimento integram as orientações estabelecidas pelas políticas nacionais que apelam cada 

vez mais para o desenvolvimento dos modos suaves de deslocação da população, sendo que o concelho 

de Loulé “está um passo à frente no que toca à mobilidade”, como indicou o vereador da mobilidade 

do município de Loulé, Dr. Carlos Carmo.  

Nas medidas estabelecidas e executadas por este município tem-se dado relevância à promoção da 

mobilidade suave, contudo observámos, no trabalho de campo efetuado, que o modo de transporte mais 

utilizado pela população nas deslocações casa trabalho/escola é o automóvel individual, sendo que na 

freguesia de Quarteira, a população revela uma maior adesão aos modos suaves nas deslocações diárias, 

em especial os estudantes que usam com mais frequência estes meios de mobilidade mais sustentáveis.  

Verificámos que por parte da população da nossa área de estudo existe uma vontade em aderir 

futuramente a estes meios de deslocação, embora essa pretensão ainda não seja generalizada, pois a 

população que percorre grandes distâncias e a que se sente pouco segura recorrendo aos modos suaves, 

pretende continuar a utilizar os meios convencionais se não mudanças significativas nas infraestruturas 

existentes. Dadas as condições excelentes para a utilização dos modos suaves no município de Loulé, 

quer pelas morfologia e topografia dominantes, quer pelas condições existentes nos aglomerados para 

a circulação pedonal, aliadas ao facto de a maior parte da população do concelho nas suas deslocações 

quotidianas percorrer curtas distâncias, além da vontade manifestada, sobretudo pelos mais jovens, em 

futuramente equacionar a utilização destes meios, devem ser reforçadas as condições para que a 

população adira em maior número a este tipo de mobilidade e a mesma se possa generalizar.  

Para que a mobilidade sustentável se desenvolva neste município propusemos 5 medidas que 

consideramos fundamentais implementar, designadamente o aumento de sistemas de bicicletas 

partilhadas, a implementação de um maior número de parques para bicicletas perto das paragens de 

autocarro, o melhoramento das ciclovias, a implantação de ciclovias mais seguras e o desenvolvimento 

de ações de consciencialização da população para a importância do uso dos modos suaves. 

Consideramos que são medidas executáveis e que contribuíram para o desenvolvimento da mobilidade 

sustentável neste o concelho algarvio.  
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Resumo: A Covid-19 e o aumento de trabalhadores em teletrabalho, suprimiram várias deslocações 

pendulares, o que originou alterações nos padrões de mobilidade e nos quotidianos familiares. Este 

estudo pretende analisar, como o teletrabalho influencia a mobilidade na AML Norte e se este, constitui 

uma opção futura. Com base em revisão de literatura, seleção e análise de informação estatística e 

recolha de dados através de inquéritos, observa-se que o modelo de teletrabalho reduz as deslocações 

de maior distância, contudo não contribui para a redução do transporte individual em territórios da 

AML Norte com padrões de urbanização mais dispersos. 

Palavras-chave: Teletrabalho; Mobilidade; Movimentos Pendulares; Dispersão Urbana; Covid-19 

Abstract: Covid-19 and the increase in teleworking workers have abolished several commuting, which 

led to changes in mobility patterns and family daily lives. This study aims to analyze how telework 

influences mobility in the North AML and whether it constitutes a future option. Based on literature 

review, selection and analysis of statistical information and data collection through surveys, it is 

observed that the teleworking model reduces the long-distance travel, however, it does not contribute 

to the reduction of individual transportation in AML Norte territories with more dispersed urbanization 

patterns. 

Keywords: Telework; Mobility; Commuting Movements; Urban Dispersion; Covid-19 

 

1. Introdução 

Vive-se um momento único na história recente, o vírus que se difundiu e que afetou a população 

global gerou consequências a todas as escalas, criando novos desafios para o ordenamento do território.  

Perante os efeitos do confinamento, surgiu a repentina necessidade de se passar todos os postos de 

trabalho possíveis para teletrabalho. O teletrabalho, por orientação legislativa e decisão organizacional, 

foi adotado por muitas empresas em resposta à pandemia da Covid-19, motivado pela necessidade de 

minimizar as relações interpessoais no trabalho, substituir os movimentos pendulares e contrariar o 

contágio (Guerin, 2021). A situação pandémica, e o consequente método de trabalho adotado originaram 

novas perspetivas na mobilidade, conduzindo a novas visões e desafios para os territórios, que tiveram 

de atuar numa ótica de resiliência.  

A expansão da população em áreas cada vez mais afastadas dos centros urbanos, tem vindo a 

aumentar a amplitude das deslocações; associadas, sobretudo à utilização do automóvel (Marques da 

Costa, 2007).  

Partindo da hipótese que o teletrabalho pode diminuir ou anular muitas das deslocações 
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pendulares, este, pode também afetar grande parte das organizações familiares anteriormente 

estabelecidas, ou então, pode manter a estrutura de deslocações como sempre se conheceu, através da 

ilusão de diminuição da pendularização. Este estudo está ancorado na seguinte questão de investigação: 

“Qual o impacto do teletrabalho na mobilidade na AML Norte?” e visa investigar o impacto do 

teletrabalho nos padrões de mobilidade na AML Norte, o efeito da pandemia da COVID-19 na utilização 

do teletrabalho e se este constitui uma opção enquanto recurso futuro. O presente trabalho, estruturou-

se através de revisão de literatura, enquadramento de políticas de teletrabalho em contexto europeu e 

nacional, enquadramento e caracterização socioeconómica da AML Norte, caracterização dos sistemas 

de povoamento e das deslocações pendulares, tratamento estatístico dos inquéritos e conclusões.  

 

2. Impacto da COVID-19 na organização do trabalho e na mobilidade 

Em 2019 , detetou-se, pela primeira vez o vírus Sars-Cov-2, que rapidamente se dispersou por todo 

o mundo e foi declarado pela OMS como uma crise de emergência de saúde pública global (Agba, Agba 

& Chukwurah, 2020). A propagação do vírus, seguiu uma tendência inicial em áreas de maior densidade 

populacional, com fortes relações funcionais e de pendularização. Uma vez que esta se relacionava com 

a hierarquia da rede urbana, “difundindo-se a infeção a partir destes centros urbanos principais para 

outros aglomerados próximos” (Marques da Costa, Marques da Costa, 2020, p. 16).  

A necessidade inesperada e urgente de se adotar este modelo de trabalho obrigou muitas empresas 

a optar pela redução temporária dos períodos normais de trabalho dos funcionários, assim como a 

reorganização do espaço e métodos de trabalho, o que causou a supressão das relações de trabalho 

presenciais, o isolamento social e um enorme conflito na gestão do tempo de trabalho e no tempo de 

lazer e familiar. 

No cenário anterior à pandemia, a mobilidade urbana era continuamente ameaçada pelo 

congestionamento automóvel motivado pela intensa pendularização da população e pela dispersão 

urbana. Com a pandemia, a maioria dos países introduziu restrições à mobilidade, que em período de 

confinamento generalizado inicial mostrou elevada efetividade por associar à decisão de teletrabalho, 

condições de ensino à distância, e restrições à circulação e de acesso a serviços até então exclusivamente 

presenciais. Porém com o aliviar das medidas, a manutenção de escolas, infantários e creches em 

funcionamento, criou condições de exceção e obrigou a que muitos pais, ainda que em teletrabalho, 

tivesse de assegurar a deslocação dos filhos, muitas das vezes para estabelecimentos na proximidade 

do local de trabalho original 

 

3. Metodologia 

 Para o desenvolvimento do estudo, inquiriram-se 160 indivíduos, com condição de residir e 

trabalhar na AML Norte. Da amostra analisada, 33% são homens e 67% são mulheres, sendo a faixa 

etária mais presente a faixa dos 45 aos 64 anos, com 44%. Do agregado familiar dos inquiridos, 69,4% é 

composto por 3 a 4 pessoas, sendo que 51,2% dos inquiridos possuem pelo menos um menor de idade 

no seu agregado. Procedeu-se à agregação dos vários concelhos pertencentes à AML Norte por coroas, 

tendo em conta a densidade populacional de cada um, os sistemas de povoamento e as bacias de 

emprego estabelecidas, visando identificar áreas maior concentração e de maior dispersão urbana. A 

metodologia foi adaptada do PROT da AML (2002) e de Abrantes (2011). Obtiveram-se três coroas: a 

Coroa 1 constituída pelo Concelho de Lisboa; a Coroa 2 constituída pelo Concelho de Odivelas, 

Amadora, Oeiras e Cascais e a Coroa 3 constituída pelo Concelho de Mafra, Vila Franca, Loures e Sintra 

(Figura 1). Dos inquiridos, 48% residia na Coroa 3, 37% na Coroa 2 e 15% na Coroa 1. Analisou-se o grau 

de instrução dos inquiridos, uma vez que este pode influenciar a sua profissão, o setor em que trabalha 

e a sua apetência para o teletrabalho, desta forma, 50% dos inquiridos possuem o ensino superior e 

41,3% o ensino secundário. 
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Figura 1. Coroas definidas da AML Norte, fonte: CAOP (2019) 

 

O inquérito em Google Forms, comporta vinte e duas questões para caracterização 

sociodemográfica, observação da evolução da mobilidade casa-trabalho e da mobilidade para realização 

de algumas atividades dos inquiridos em tempo pré pandémico, em pandemia fora de confinamento, 

em confinamento e à data do presente estudo (junho); assim como identificação dos inquiridos que se 

encontram ou encontraram em teletrabalho e as suas opiniões em relação a este modelo de trabalho. 

O inquérito, foi divulgado através de redes sociais, partilhas pessoais e snowball effect, tendo ficado 

disponível durante aproximadamente três semanas. Os dados dos inquiridos, foram tratados através de 

estatística descritiva através do Microsoft Excel, tendo-se também procedido à representação espacial 

destes dados através do ArcMap. 

 

4. Resultados e discussão 

O recurso ao teletrabalho, destacou-se de forma mais significativa recentemente, consequência da 

COVID 19. Identifica-se a relação entre coroas mais centrais e um maior grau de instrução, bem como 

uma maior porção de pessoas empregadas em setores considerados mais favoráveis ao teletrabalho - 

atividades administrativas; atividades de informação e comunicação, com exceções; atividades de 

consultoria e de educação com limitações. 

A Coroa 1 apresenta 66,7% de inquiridos residentes com Ensino Superior e maior peso de 

inquiridos trabalhadores em setores mais aptos ao regime remoto. Das 87 diferentes profissões 

observadas nos inquéritos, 30% não podem ser desenvolvidas em regime de teletrabalho em condições 

normais, e metade dos inquiridos trabalham em setores de atividade desapropriados para regime 

remoto. 

O concelho de Lisboa, é o concelho para o qual a maioria dos inquiridos se desloca para trabalhar 

(56%). Dos inquiridos, 55% necessita de se deslocar para fora do seu concelho de residência para 

trabalhar, uma vez que percorrem mais que 20 Km; 8% dos inquiridos trabalham no seu concelho de 

residência percorrendo menos de 1Km. Dos inquiridos, 36%, que possuem a Coroa 1 como local de 

trabalho necessitam de efetuar uma deslocação de > 20 Km, confirmando-se a forte deslocação da 

periferia ao centro. 

No período anterior à pandemia, 54,5% dos inquiridos realizava grande parte das suas atividades 

na freguesia de residência e arredores. Existindo 2,6% de inquiridos que para além de ter a escola e a 

creche dos filhos junto ao seu local de trabalho, realizava também compras e atividades de saúde, neste 

mesmo local - fenómeno mais eminente na coroa 3. Durante este período, pelo menos 16% dos 

inquiridos refere a utilização de transportes públicos para a realização destas atividades, embora o 

automóvel surja como modo de transporte preferencial, 54,5%.  

Com a pandemia, verifica-se uma alteração do modo com que se efetuavam estas deslocações assim 
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como as de menor amplitude, através da passagem do uso do transporte público para o transporte 

individual, dada a minimização de contágio e a proteção e segurança que este segundo apresenta. Em 

outubro do ano passado (período pandémico sem confinamento obrigatório), 52,6% dos inquiridos 

residentes na Coroa 3, alteraram o modo de transporte na sua deslocação casa-trabalho, tendo 31,6% 

alterado para o automóvel. Este fenómeno, traduziu-se num incremento do tráfego, assistindo-se à 

maior utilização do transporte individual, mesmo em deslocações de menor distância para realização 

de pequenas tarefas. 

Embora 53,8% dos inquiridos se encontrassem em teletrabalho em fevereiro do presente ano 

(período pandémico com confinamento), cerca de 53,6% continuavam a necessitar de se deslocar ao seu 

posto de trabalho (20,9 % uma vez por semana). Esta condição é mais evidente na população residente 

na coroa de menor densidade de ocupação, onde 47,1% dos inquiridos ainda que em teletrabalho, têm 

de cumprir uma deslocação semanal. As deslocações pendulares, apesar de não diárias continuam a 

existir e observam-se mais notoriamente nos territórios mais dispersos, onde se efetuam deslocações de 

maior amplitude com maior utilização ao automóvel. 

De fevereiro até à data do presente estudo, em que o teletrabalho já não é obrigatório, verificou-se 

um aumento das deslocações pendulares, tendo 16,3% dos inquiridos retomado a sua deslocação casa-

trabalho. Contudo, face ao cenário anterior à pandemia, estas deslocações decresceram fortemente. 

Refira-se que 45,8% dos inquiridos em situação de teletrabalho leva o filho à escola ou creche. No 

contexto da gestão de tempo das famílias, muitas vezes coordenam-se as atividades essenciais com as 

deslocações casa-trabalho; desta forma verificou-se que apesar de prevalecerem pais que não estão em 

teletrabalho a transportar o filho à escola ou creche (60,4%), existe a crescente utilização do automóvel 

por parte dos que estão em teletrabalho, de forma a otimizar o seu tempo.  

Na coroa mais dispersa, observou-se que 47,9% dos inquiridos residentes, consideram o recurso ao 

teletrabalho em tempo integral viável. Uma possível justificação, será o facto de estes perderem mais 

tempo nas deslocações até aos seus locais de trabalho e possuírem menor oferta de transportes públicos. 

Verificou-se que 67,8% dos inquiridos assumem possuir uma maior produtividade em teletrabalho, 

sendo que 69,0% afirmam ter uma maior carga de trabalho. Este fenómeno, demonstra uma perspetiva 

de ilusão de produtividade a longo prazo, uma vez que não se obtém a perceção que a experiência não 

foi producente. 

Assim, observou-se que embora o teletrabalho reduza as deslocações pendulares regulares, este 

incentiva a utilização do automóvel em deslocações de menor amplitude no quadro das necessidades 

da família, particularmente nas áreas mais afastadas ao centro. Numa ótica de gestão familiar, os pais 

que se encontram em teletrabalho necessitaram de reorganizar as suas deslocações e os locais em que 

realizavam as suas atividades. Para além deste fenómeno, verificou-se ainda a preferência pelos 

inquiridos em ficar em teletrabalho no futuro, contudo os mesmos não têm em consideração os 

potenciais impactos ao nível da saúde mental, produtividade e invasão da vida profissional na vida 

pessoal, conforme Losekann e Mourão (2020).     

 

5. Conclusões 

Com este estudo procurou-se analisar e comparar os padrões de mobilidade durante o período pré-

pandémico e de pandemia, através da análise dos efeitos associados à implementação do teletrabalho, 

a sua viabilidade e das deslocações pendulares. Conclui-se que o modelo de teletrabalho, pode 

constituir um redutor das deslocações de maior distância, mas, por si, não determina a redução do 

transporte individual, nomeadamente nos territórios da AML Norte em modelo de urbanização 

dispersa. Apesar de se observar uma diminuição das deslocações pendulares diárias, vários indivíduos 

em teletrabalho, continuavam a necessitar de se deslocar aos seus locais de trabalho e assegurar outras 

deslocações com origem na dinâmica familiar. Destaca-se ainda, a preferência pela utilização do 

transporte individual mesmo em deslocações de menor amplitude e em deslocações do quadro familiar 

que anteriormente eram realizadas com recurso a outros modos de transporte.  

Na reflexão sobre este estudo exploratório, emergem algumas questões a considerar em estudos 

futuros: verificar  a médio-prazo a estabilidade dos efeitos associados à utilização dos transportes 
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público-individual; avaliar se se mantém a preferência pelo teletrabalho e qual a perceção dos sujeitos 

relativamente aos potenciais impactos na saúde individual e equilíbrio familiar.  

Torna-se crucial, a procura pelo entendimento da relevância do teletrabalho para a definição de 

políticas de ordenamento e desenvolvimento territorial num contexto futuro. 
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A socialização do pensamento e do conhecimento geográfico é realizada, desde logo, nas escolas. Para 

multidões, a Geografia confunde-se com a memória dos “stores” da disciplina cujo nome mal fixaram e daqueles 

manuais com muitas fotografias e gráficos, guardados agora nem se sabe bem onde. A Geografia foi, sobretudo, 

memorização, às vezes até agradável, porque de descoberta do país, da nossa Europa e do mundo. Dificilmente o 

contributo da educação geográfica para o reconhecimento institucional e social da ciência geográfica poderá ser 

ainda superior. 

A institucionalização da Geografia na primeira metade do século XIX, nos ensinos básico e secundário 

(1835/36), precede claramente a sua afirmação na Academia, no começo do século XX (1901/04). A Geografia 

surge na universidade no âmbito de uma reforma diretamente associada à necessidade de formar professores de 

uma disciplina já com 70 anos de prática escolar e que, entretanto, atingira o seu apogeo – concretizado na sua 

(difícil) autonomização de História (1888/89). Já no presente século, a Geografia teve de lutar pela manutenção 

desta autonomia, no âmbito da legislação sobre formação inicial de professores (2007/2014). O ensino de Geografia 

continua, afinal, a enfrentar o desafio da sua pertinência e do seu reconhecimento no sistema educativo. 

Quando se discute o compromisso da Geografia na construção de territórios em mudança, afirma-se a 

expetativa de que a educação geográfica renove o seu protagonismo e contribua para a projeção da ciência geográfica 

e dos geógrafos. Num país que, em 2017, definiu uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, impõe-

se formar jovens cidadãos atentos e interventivos na construção de territórios mais harmoniosos e sustentáveis. É 

a cidadania territorial que surge no horizonte da disciplina de Geografia que chega aos jovens, às famílias e à 

sociedade, neste começo de um decénio profundamente marcado pelo inesperado e pela necessidade de dar respostas 

inovadoras e esclarecidas na (re)construção das nossas comunidades. Que excelente desafio para a nossa reflexão. 

Temos muito que discutir sobre Pensamento Geográfico e Ensino de Geografia. 
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Resumo: A partir de observação da paisagem e da Banda Desenhada introduzimos conceitos 

geográficos no Ensino Básico, trabalhou-se o pensamento crítico e valorizou-se o meio local. A 

experiência sustentou-se didaticamente em Kieran Egan e Yi-Fu-Tuan. Os alunos selecionaram uma 

sequência de quadradinhos e redesenharam a ação, transpondo-a para a sua realidade. Aplicou-se uma 

ficha de observação e recolheram-se as opiniões dos docentes. Demonstrou-se a assertividade da 

estratégia, a adesão das crianças e a interiorização de conceitos. Simultaneamente, valorizou-se a 

realidade local e provou-se a eficácia pedagógica da Banda Desenhada. 

Palavras-chave: Geografia; Paisagem; Meio Local; 1º Ciclo; Banda Desenhada 

Abstract: From the observation of the landscape and the comics, we introduced geographic concepts in 

Basic Education, we worked on critical thinking and valued the local environment. The experience was 

didactically sustained in Kieran Egan and Yi-Fu-Tuan. Children selected a sequence of the story and 

redraw the action into their local environment. An activity observation form was applied and the 

opinions of the teachers were collected. The assertiveness of the strategy, the children's interiorization 

of concepts, the value of the local reality and the pedagogical effectiveness of the Comics were proved.  

Keywords: Geography; Landscape; Local Environment; 1st Cycle of Basic Education; Comics 

 

1. Introdução 

Desde sempre, a escola foi reflexo do contexto cultural, social e político onde se insere. É um 

microcosmo do espaço onde está incluída, e nela podemos “ler” a sociedade. Atualmente, parece existir 

uma inação e isolamento da escola face ao seu entorno; parece enclausurada em salas do séc. XIX, 

edifícios do século XX e com metodologias do último quartel do século passado. Porém, quando saímos 

dos portões, a realidade é a de 2021 – tecnológica e experiencial.  

“Perante os outros e a diversidade do mundo, a mudança e a incerteza, importa criar condições de 

equilíbrio entre o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido crítico. Trata-se de formar 

pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos.” (Oliveira Martins, Guilherme (Coord) (2016):5) 

A paisagem é central neste projeto, que pretende explorar linguagens de acordo com o imaginário 

infantil. O estudo da imagem é essencial no contexto da didática da Geografia, pelo que a questão a 

responder é: estando as crianças inseridas numa realidade onde a imagem tem um poder formativo e 

informativo, será viável introduzir conceitos geográficos no 1º Ciclo, a partir da paisagem e da Banda 

Desenhada?  

A Banda Desenhada contém narrativa e imagem, fazendo uma síntese compatível com o mundo 

infantil, e proporciona conhecimento de realidades distantes, fornecendo informações geográficas.  

A utilização da paisagem e a possibilidade que a Banda Desenhada permite de conhecimento de 

outros espaços está de acordo com o postulado da Educação Geográfica para o Século XXI:  

“Whether it is through appreciating the beauty of Earth, the immense power of Earth-shaping 

forces or the often ingenious ways in which people create their living in different environments and 

circumstances, studying geography helps people to understand and appreciate how places and 

landscapes are formed, how people and environments interact, the consequences that arise from our 
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everyday spatial decisions, and Earth’s diverse and interconnected mosaic of cultures and societies.” 

(Commission on Geographical Education, 2019) 

Em idades precoces, pré-escolar e 1º Ciclo, mais importante do que informações geográficas é que 

as crianças aprendam a olhar o espaço criticamente e que saibam interpretá-lo. Desenvolver a educação 

para o Espaço, através de exercícios de observação indireta da paisagem (a Banda Desenhada) e direta, 

a observação do meio local, terá como resultado o desenvolvimento do pensamento crítico e espacial, 

através do processamento da informação, que se transformará em conhecimento e desenvolverá outras 

competências.  

Em termos esquemáticos, a nossa abordagem às didáticas específicas da Geografia no 1º Ciclo, 

utilizando a banda Desenhada e a observação da paisagem, resumem-se no diagrama seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância da paisagem na Geografia é consensual; porém, a forma como abordamos o conceito 

não é unânime. A metodologia de abordagem e a atitude em relação à paisagem depende da posição 

teórica do observador, que analisa e problematiza o cenário que está à sua frente.  

De forma generalista, podemos encontrar duas abordagens para o conceito de paisagem. Uma que 

considera o espaço socialmente construído, onde as várias tensões sociais estão refletidas, inerentes ao 

uso do território que advém da forma como os homens estruturaram a sociedade. Este ponto de vista 

está ligado a escolas radicais e a uma análise marxista da sociedade e do território. 

Outra abordagem à paisagem está ligada às escolas humanistas e culturalistas, que observam a 

realidade de forma mais individualizada, dentro de um contexto cultural. Estas escolas afirmam que o 

conceito de paisagem é um produto não apenas cultural, mas também de uma experiência individual; 

provém dos sentidos, da maneira como se sente e de como nos ligamos ao espaço que nos rodeia. A 

paisagem é uma realidade pessoal, que cada um constrói. É subjetiva. Nesta abordagem, dois nomes de 

referência, como Cosgrove e Yi-Fu-Tuan, construíram uma posição em relação à paisagem que a torna 

uma experiência particular, baseada na realidade vivida de um espaço. 

“Este tipo de abordagem encontra-se basicamente entre os autores das correntes ditas da Geografia 

das Representações, ou mais no cerne da Geografia Humanista, correntes que aproximam a geografia 

das tendências fenomenológicas e existencialistas também em expansão noutras ciências sociais. Assim, 

por exemplo, COSGROVE (1984:13), diz que a paisagem é «o mundo exterior mediatizado pela 

experiência subjectiva dos homens, portanto um modo de ver o mundo», enquanto para TUAN 

(1979:89) trata-se de «uma imagem integrada, construída pela mente e pelos sentidos»” (Barata 

Salgueiro, 2001:45) 

Neste projeto, a segunda abordagem está mais ligada ao universo infantil; as crianças vivem a 

paisagem experienciando-a. Estabelecemos conexões com o espaço; a paisagem não está somente ligada 

ao sentido da visão; construímos uma imagem da realidade, com que somos confrontados, também por 

sons, cheiros, luz e experiências que vivemos nesse espaço. 

Figura 5: Aluno no centro da aprendizagem (elaboração própria) 
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Já em 1938, J. Dewey escreveu sobre o pensamento reflexivo e experiências significativas para 

construir um novo paradigma na educação. Provou-se que os alunos que tenham a possibilidade de 

viver e lidar com práticas de aprendizagem significativas, associadas a problemas reais, ajuda-as a 

tornarem-se intervenientes e críticas face à realidade. Dewey refere: “apesar de todo o pensamento 

resultar em conhecimento, em última análise, o valor do conhecimento está subordinado ao uso do 

pensamento” (Dewey, 2007, 139). 

As contribuições da psicologia do desenvolvimento, de autores como Piaget, Vygotsky ou Bruner 

são importantes bases para abordagens educacionais; no entanto, gostaríamos de introduzir, como 

ferramenta didática para o desenvolvimento do pensamento crítico, as narrativas, tal como propõe 

Kieran Egan. Em contextos educacionais, Egan (1992) afirma que selecionar narrativas de acordo com 

os estádios de desenvolvimento educacional das crianças é uma maneira eficaz não apenas de 

desenvolver o pensamento crítico, mas também de introduzir conceitos complexos. 

A Banda Desenhada é uma forma de narrativa, que combina desenho com um texto mínimo. Todos 

gostamos de histórias e, talvez por isso, gostamos de ler romances, ir ao cinema, assistir a novelas/séries 

ou ouvir alguém contando um acontecimento interessante.  

Assim, parece lógico que nas escolas se utilize a Banda Desenhada, como motivação, para 

transmitir conhecimentos, mensagens e desenvolver capacidades tão importantes, como contar 

histórias, escrever, selecionar informações, sintetizá-las, desenhar e familiarizar-se com outras 

realidades de forma agradável. Mas a história da Banda Desenhada, no passado recente, esteve quase 

sempre relacionada com recreação e literatura de fraca qualidade, estando ao serviço de interesses 

económicos e publicitários. Tendo isso em mente, seria estranho que na escola se utilizasse um recurso 

de "baixa qualidade". 

A visão de que a Banda Desenhada é uma arte menor está profundamente errada. A utilização de 

romances, contos ou textos, é normal e recorrente no ensino, mas pode não ser tão eficaz como a Banda 

Desenhada; a questão de usá-la como recurso depende da qualidade e adequação da escolha ao objetivo 

didático que se pretende. Cabe ao professor ter a noção do que é bom para os seus alunos e estar 

preparado para fazer uma opção de qualidade sobre os livros a ser utilizados em contexto da sala de 

aula.  

Acreditando que esta ferramenta é capaz de mobilizar os alunos do 1º Ciclo e levá-los a olhar a 

paisagem de maneira crítica e interventiva, colocámos em prática este projeto, onde o trabalho final das 

crianças foi criar pequenas Bandas Desenhadas, a partir da observação e comparação das paisagens 

locai, com a Banda Desenhada das histórias e aventuras que leram e viram. 

 

2. Métodos 

Optou-se nesta investigação por uma metodologia de Investigação/Ação. O método permite, 

simultaneamente ao trabalho dos professores titulares das crianças, que se possa avaliar o desenrolar 

da experiência em contexto escolar.  Parte-se do princípio de colaboração entre as partes (quem propõe 

a investigação, professor titular da turma e as crianças) para construir um caminho didático, apoiado 

na resolução de problemas, valorizando não apenas os aspetos cognitivos, mas também os processos, o 

qualitativo e a análise de conteúdo.  

Convidámos turmas do 1º Ciclo (3º e 4º anos), do concelho de Portalegre, a participar nas atividades 

de leitura de livros do Tintin e visionamento dos respetivos vídeos. A atividade enquadrou-se no Estudo 

do Meio e de acordo com as Aprendizagens Essenciais. Apresentámos às crianças atividades lúdicas, 

que através da paisagem da Banda Desenhada comparada com a realidade regional pudesse resultar 

numa análise crítica daquilo que observavam.  Comentando as paisagens dos livros e comparando-as 

com fotografias da realidade local, as crianças foram estabelecendo paralelos.  

A última tarefa foi o desenho de uma prancha, recontando uma parte das aventuras de Tintin, 

como se esta ocorresse na paisagem local. A ideia foi valorizar o local, facilitar a integração das crianças 

no enredo e na narrativa e, simultaneamente, contactar com realidades diferentes, questionar os espaços 

e pensá-los criticamente. A transposição da ação de uma realidade para outra obriga as crianças a 

questionar os condicionamentos e as razões para diferentes ocupações dos espaços, estimulando o 
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pensamento crítico face à realidade. Os docentes colaboradores preencheram uma ficha de observação 

das atividades, adaptada da ficha utilizada na Universidade de Lovaina. Estas informações prendem-

se essencialmente com a concentração, motivação e empenho nas atividades, aferindo o grau de 

concretização, compreensão e interiorização. 

 

3. Resultados e discussão 

Os produtos finais, pequenas sequências, variaram em qualidade e tamanho. Todos têm valor 

intrínseco, mas alguns conseguiram uma síntese mais cabal dos objetivos, outros cumpriram apenas 

algumas partes do solicitado.  

 

 

A tarefa de construção de cenários e novas realidades, nas pequenas pranchas de desenho, baseou-

se no estudo dos aspetos físicos e naturais da Serra de São Mamede. Inseridas no meio rural e com um 

contacto diário com o ambiente natural, as crianças têm um background de conhecimentos bastante 

completo sobre o local.  

Os resultados da ficha de observação foram muito positivos, demonstrando que as crianças 

estiveram muito empenhadas e concentradas nas suas tarefas, retiraram prazer das atividades e 

gostaram de aprender e transpor as aventuras de Tintin para a sua realidade.  

A imagem é apenas um exemplo de um conjunto mais vasto, onde podemos perceber o todo o 

processo de raciocínio que levou a transpor a ação da história para o meio local. A escolha do álbum 

exige conhecimento, tanto das aventuras, como da paisagem local, e facilita a identificação dos alunos 

com os espaços da história e da sua vila. A consideração e respeito por um património, como cenário de 

uma aventura, proporcionou aos alunos uma nova visão da sua realidade quotidiana.  

 

 

 

Figura 6. Exemplo de um trabalho de um aluno. Transposição da Escócia para o Alentejo 
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5. Conclusões 

O objetivo global de todo o projeto foi conseguir que as atividades e estratégias didáticas 

contribuíssem para a educação e perceção espacial das crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico. Este 

desiderato consubstanciou-se na observação direta (local) e indireta (Banda Desenhada) da Paisagem, 

num processo de questionamento da realidade, estimulando, desta forma, o pensamento crítico 

sistemático e a construção autónoma do conhecimento. Os resultados deste percurso de aprendizagem 

permitiriam provar que a paisagem é um instrumento para desenvolver o conhecimento do mundo e 

para a aquisição e compreensão de conceitos geográficos básicos, em estádios etários precoces. 

Um segundo conjunto de objetivo e hipóteses a provar estava relacionado com as metodologias 

específicas da Geografia e estratégias didáticas, para conduzir os alunos ao processo de construção do 

seu próprio conhecimento. Assim, queríamos testar e provar que a Banda Desenhada, sendo uma 

linguagem familiar às crianças, se constitui como um meio eficaz de ensinar e aprender Geografia.  

Concluímos que a paisagem é, de facto, uma ferramenta didática extremamente completa para um 

vasto leque de temas. Em termos pedagógicos e didáticos, a observação do entorno é potenciadora de 

múltiplas abordagens, no campo das ciências humanas e naturais. Na paisagem, fica registada a 

dinâmica da natureza e a ação humana. Trabalhar sobre a realidade visível é um exercício integrador 

de vários campos do saber. O facto de ser um recurso sempre presente, e isento de custos, leva a que a 

sua utilização escolar/científica possa ser frequente. Quando analisamos a paisagem, podemos 

apreender e compreender diversos conceitos e retirar dados, que nos ajudam na perceção e 

entendimento do real. Tendo em conta estas várias facetas, a paisagem deveria também ser utilizada em 

idades precoces, como instrumento de aquisição de saberes, para desenvolver o potencial de 

aprendizagens múltiplas. 

Uma hipótese de desenvolvimento de investigações seria o acompanhamento destas crianças, com 

atividades e tarefas adequadas ao próximo Ciclo de Ensino, utilizando novamente a paisagem e a Banda 

Desenhada.  O que é essencial e mais relevante, a não perder de vista, é dar às crianças e jovens a 

possibilidade de aprender com recurso a novas linguagens, tendo presente a PAISAGEM. 

Nenhuma investigação ou projeto didático deve ser um fim em si mesmo. O recurso às novas 

tecnologias, a apresentação de aplicações e a exploração das possibilidades digitais será outra linha de 

investigação interessante. As salas laboratoriais estão a ser prioridade de ação para as equipas diretivas 

dos Agrupamentos escolares, o que poderá incentivará os docentes a trabalhar com instrumentos e 

linguagens mais próximas dos alunos.  

Na nova realidade de ensino, os professores estão gradualmente a alterar a sua postura, sem pôr 

em causa o seu conhecimento. Temos de interiorizar que aprendemos uns com os outros e fazemos 

pesquisas e projetos conjuntamente. A ideia de aprender primeiro e colocar em prática posteriormente 

não é o caminho dos "nativos digitais", que aprendem fazendo. Temos que nos habituar à nova maneira 

de comunicar.  

O professor será também um orientador, que mostra algumas das várias formas de resolver 

problemas; o professor é o responsável por criar um ambiente que estimule o pensamento crítico e a 

criatividade. Por um lado, implementa o processo de aprendizagem; por outro, é o fundamento e a base 

científica que possibilita aos alunos seguir os melhores caminhos para chegar a uma conclusão ou 

resolver um problema real. 
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Resumo: A geografia política, mesmo possuindo pouca adesão nas escolas, tem grande potencial para 

concretizar uma educação cidadã. No tocante ao fenômeno das eleições, é possível discutir em sala de 

aula a espacialização das propostas e entendê-las de maneira crítica para, posteriormente, gerar 

interesse na aplicação do direito ao voto. Estas considerações se fazem pertinentes uma vez que o 

objetivo primaz deste artigo é justificar o interesse da geografia política no ensino básico como 

ferramenta de emancipação do indivíduo. Por fim, apresenta-se uma proposta exequível que visa 

auxiliar o docente a construir uma base crítica juntamente com os discentes. 

Palavras-chave: Geografia Política; Geografia Eleitoral; Ensino 

Abstract: Political geography, even though it has little adherence in schools, has great potential to 

achieve the citizen education. Regarding the phenomenon of elections, it is possible to discuss in the 

classroom the spatialization of the government proposals and understand them critically in order to 

generate interest in the right of vote. These considerations are pertinent since the main objective of this 

article is to justify the interest of political geography in basic education as a tool for the individual 

emancipation. Finally, a feasible proposal is presented that aims to help teachers to build a critical base 

with students. 

Keywords: Political Geography, Electoral Geography; Teaching 

 

1. Introdução 

A escola como um todo, tem a função de “socializar, desenvolver atitudes e valores democráticos, 

cultivar as múltiplas inteligências, combater todas as formas de preconceito e etc.” (Vesentini, 2009). 

Para isso, faz-se necessária um movimento de Transposição Didática (Chevallard, 1998) eficiente em 

que as relações didáticas entre discente, docente e o saber estejam equilibradas em conjunto com a 

temática de ensino. A geografia escolar não está isenta disso e, por isso, são discutidas neste artigo as 

necessidades da abordagem de uma Geografia que esteja comprometida na compreensão do mundo, 

uma vez que é também desta matéria o interesse na relação das escalas, questões sociais políticas e 

econômicas.  

Assim, há necessidade pungente de uma reestruturação da geografia escolar a fim de conciliar com 

os objetivos de uma educação cidadã. Supõe-se que existam duas motivações, segundo Azevedo (2010) 

para o afastamento da educação básica da geografia política: o primeiro é o embasamento clássico 

ratzeliano que levou à autoritarismos fascistas; e o segundo é a dificuldade dos geógrafos de tratar a 

escala do Estado-Nação em detrimento da descentralização do Estado. Esse afastamento das 

construções políticas além de promover a confusão didática entre as áreas da geopolítica com a 

geografia política, ainda afasta o discente da construção crítica do aprendizado e daquilo que está ao 

seu redor.  

O presente artigo se justifica ao entender que é por meio do ensino da geografia que se pode fazer 
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frente aos ataques antidemocráticos como os Projetos de Lei (PL) 7180/14, de autoria do deputado 

federal Erivelton Santana (PSC-BA) que visa uma educação apartidária, sem doutrinação e livre de 

ideologias. Também conhecido como Escola sem Partido, esse tipo de PL tem despertado profunda 

polêmica. O tema, apesar de já fazer parte do itinerário cameral desde 2004, ganhou força em 2013 e 

vem sendo pauta para o surgimento, desde 2015, de mais projetos de lei também conhecidos como “lei 

da mordaça”. Outra importante justificativa é que essa tentativa de “despolitização” corrobora com o 

ensino de geografia com viés positivista (Vlach, 2007) o qual se afasta das causas sociais e prejudica a 

formação de brasileiros participativos na democracia do país. Tanto é que, segundo pesquisa feita pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2016), o número de jovens de 16 a 17 anos, os quais ainda não são 

obrigados a votar, representava a percentagem de 3,57% em 1992 de votantes e no ano de 2016 caiu para 

1,61%. Além disso, cerca de 80% daqueles que poderiam votar, não se habilitam para tal. 

O objetivo do artigo, portanto, se divide em dois objetivos gerais. No primeiro momento, preocupa-

se em realizar uma discussão sobre a importância da Geografia Política como fator fundamental na 

emancipação do discente quanto cidadão. Para isso, será necessário entender os pressupostos teóricos 

sobre o ensino básico e como isso é abordado nos documentos oficiais, bem como analisar pesquisas 

bibliográficas a respeito dos conceitos principais da geografia política e ensino básico. Ademais, para o 

segundo objetivo geral, será proposta uma intervenção didática com base nos debates eleitorais que 

corrobore com a discussão a respeito da geografia eleitoral e suas consequências nas propostas de 

governo.   

 

2. Caminhos da geografia política e onde ela se encontra no momento 

A gênese do ensino contemporâneo da geografia está centrada na substituição dos currículos 

concêntricos pelo currículo focado na aprendizagem significativa que surgiu na década de 1980 baseado 

nos estudos de Vygotsky e na perspetiva de Freire (Borowski & Fonseca, 2007). Apesar disso, segundo 

Kaercher (2002), tecnicamente houve de fato uma ruptura, contudo, pouco na prática foi alterado. Um 

exemplo disso é a forma com que alguns documentos referentes à educação brasileira (como a Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC - e o Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN) foram elaborados 

de forma hierárquica sem uma definição teórico-metodológica concisa, segundo Camacho e Almeida 

(2008). 

Conquanto a obrigatoriedade não seja aplicada no PCN, ainda é possível vê-lo como um 

direcionamento na educação brasileira para além da BNCC. Portanto, ainda é necessário filtrar as 

referências quanto a geografia política dos documentos a fim de construir aqui a proposta de discussão 

cidadã do tópico geográfico.  

Logo, a Geografia Política perpassou muitos caminhos desde o célebre geógrafo alemão, Friedrich 

Ratzel, no século XIX, momento em que, segundo Vesentini (2010), inicia a sua primeira fase. O segundo 

momento se consolidou da Segunda Guerra Mundial até a década de 1970 que, por fim, inaugura até os 

dias atuais, a terceira fase. Não obstante a prática do ensino se moldou por meio dessas mudanças 

estruturais e hoje apresenta desafios quanto à abordagem entre os fenômenos e as dinâmicas espaciais 

associados à dinâmica escalar. Isso demanda que o aluno entenda a sua participação em fenômenos 

locais que repercutem na escala global e vice-versa. 

Indaga-se, portanto, a necessidade da abordagem dos movimentos sociais, as organizações 

institucionais, mas também não governamentais a fim de desempenhar o papel geográfico de análise 

dos fenômenos e propor resoluções aos mesmos. Contudo, o que se vê hoje atrelada a geografia política 

é a “massificação de informações reproduzidas na grande mídia” (Lima et al.,2018). E não só como pauta 

de aula, mas também nos livros didáticos, os assuntos de atualidades ganham força e tentam substituir 

a pauta cidadã que a matéria deve promover.  

Embasado no que foi abordado, por conseguinte, deve-se buscar de fato o entendimento do espaço 

no ensino da geografia. Além disso, sabendo da complexidade do sistema em sala de aula e a 

diversidade de variáveis existentes, não se pretende aqui elaborar e/ou impor nenhuma medida ao 

docente, mas sim apontar mais uma opção de abordagem no conteúdo de geografia política que pode 

ser aplicada em contextos diversos.  
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3. Intervenção didática com debates eleitorais  

O presente trabalho se firma no Modelo Didático do Gênero Debate Eleitoral de Jacob e Bueno 

(2020) em que são discutidas as vantagens da comunicação verbal para a formação do estudante 

cidadão. Dessa maneira, pretende-se neste artigo fornecer aos professores do ensino básico alguma 

noção a respeito da argumentação do debate eleitoral e características que possam favorecer a 

elaboração de dispositivos para o ensino da geografia. 

A origem do debate eleitoral se situa na Grécia Antiga, momento em que os cidadãos se 

encontravam publicamente a fim de discutir pautas de justiça e direitos. Essas assembleias promoviam 

a cidadania, uma vez que garantiam também as decisões coletivas para a construção da democracia. 

Os debates eleitorais contemporâneos, por sua vez, se apresentam nos canais de televisão antes das 

eleições presidenciais ou governamentais e, por meio deles, é possível se informar a respeito dos planos 

de governo, comparar e confrontar os posicionamentos dos debatentes. Logo, para os meios didáticos 

que se propõe este trabalho, o debate em sala de aula enfatiza a compreensão das ideias do diálogo, 

problematiza os conceitos e também fomenta a ampliação do posicionamento político dos estudantes, 

além de treinar as técnicas de discurso, escuta, refuta e crítica dos acontecimentos. 

Assim, segundo as Leis de Diretrizes e Bases da educação brasileira (LDB) n° 9394/96 e a Base 

Nacional Comum Curricular (2018), se aplicam, portanto, o objeto de ensino segundo consta os 

documentos no exercício da cidadania, na participação democrática da escola e a crítica da realidade 

em que se insere o indivíduo.  

Logo, o objetivo principal da abordagem seria promover a interpretação e os fundamentos 

espaciais dos planos de governo a partir de debates em formato eleitoral. Assim, seria necessária a 

abordagem prévia dos conteúdos de previstos na BNCC com o balizamento sugerido pelo PCN, ou seja, 

democracia, federalismo brasileiro, direitos e deveres. O público alvo para a atividade se concentra nos 

ciclos finais do ensino médio, principalmente no 2° e 3° ano em que os alunos, em teoria, estão elegíveis 

para o voto não obrigatório.  

O passo a passo da atividade se materializa em 3 etapas:  

1ª etapa: seleção de ⅔ dos planos de governo aptos (seguindo a mesma preconização do TSE) 

2ª etapa: separação dos grupos de alunos representantes de cada plano de governo. 

3ª etapa: assegurados pelas resoluções do TSE a respeito dos debates e usando o de exemplo padrão 

televisionado pela empresa Globo Comunicação respeitando as seguintes regras:  

Serão quatro blocos, dois com temas livres e dois com temas determinados por sorteio. No último 

bloco também haverá tempo para as considerações finais. 

● 1º bloco – perguntas com tema livre  
● 2º bloco – perguntas com tema determinado  
● 3º bloco – perguntas com tema livre  
● 4º bloco – perguntas com tema determinado + Considerações Finais  

A ordem em que cada candidato vai perguntar em cada bloco será definida em um sorteio antes 

do evento começar, com representantes de todos os grupos. No primeiro bloco, e apenas neste, cada 

representante poderá fazer uma pergunta e todos os demais terão que ser perguntados uma vez. 

No 2º, 3º e 4º blocos, cada representante poderá ser escolhido para responder a, no máximo, duas 

perguntas. Em todos os blocos, os tempos de pergunta, resposta, réplica e tréplica serão os mesmos.  

Os candidatos terão 30 segundos para elaborar a pergunta. O escolhido para responder tem 1 

minuto e 30 segundos. A réplica e a tréplica terão 40 segundos cada uma.  

Nos blocos de tema determinado, o discente sorteará uma pergunta sobre os planos de governo. 

Se um representante citar um adversário de modo desrespeitoso, o representante que se sentir lesado 

pode solicitar direito de resposta. A produção poderá conceder um minuto para que ele responda dentro 

do tema em questão. Serão advertidos verbalmente os representantes que ultrapassarem o tempo 

estipulado sendo desclassificados aqueles que mais de uma vez desrespeitarem a regra.  

Visa, portanto, com esta proposta, a tentativa de abertura de diálogo entre docente e discente a fim 

de construir em conjunto a visão histórica e espacial que colabore com a realidade dos alunos. Dessa 

maneira, ao se aproximar dos pressupostos vygotskyanos, é possível investir em uma geografia política 
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que estimule os alunos no processo de questionamento e formação cidadã que tanto é frisado na 

legislação brasileira. 

 

4. Considerações finais 

Ao analisar todo o contexto abordado, pode-se entender ao longo do trabalho que a educação 

brasileira passa por contantes fragilidades que indicam e ressaltam as dificuldades políticas. Dessa 

maneira, faz-se necessária a promoção de ferramentas educativas que ajudem os discentes e docentes a 

construírem um projeto cidadão preconizado já na LDB.  

Alguns documentos, por sua vez, como a BNCC e o PCN são ainda apresentados de forma a não 

suprir a necessidade atual do pensamento pedagógico geográfico. É possível encontrar neles algumas 

fragmentações escalares que afastam os estudantes da prática cidadã. Apesar disso, ainda é possível 

trabalhar de maneira a levar discussões de importância nacional para a escala local dando a devida 

atenção a visão do aluno ou aluna de ensino médio. 

Assim, o presente artigo se apresenta com grande importância para a comunidade escolar e 

também concede espaço para mais discussões sobre o tema. Foi possível constatar também que demais 

matérias com tópicos pertinentes à política são estimuladas a contribuir no projeto e leva-lo também a 

demais instâncias com outras variáveis como eleições municipais, estaduais, entre outros. Todos os 

elementos, portanto, que tenham o objetivo da efetividade cidadã têm grande potencial nos 

fundamentos de uma educação básica concisa e efetiva. 
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Resumo: Este artigo discute a necessidade de reconceptualizar os fundamentos ontológicos e 

epistemológicos no estudo da circulação internacional de políticas contemporâneas. Através do diálogo 

com as literaturas dos estudos comparativos tradicionais e relacionais e da análise, apoiada em técnicas 

de seguimento, de uma política urbana em movimento–os Business Improvement Districts–este estudo 

mostra que a (re-)territorialização de políticas não constitui um processo de transferência racional e 

sequencial entre lugares e que a dialética relacional/territorial representa uma abordagem mais 

completa na análise da circulação de políticas contemporâneas ao reconhecer que a mobilidade e a 

mutação são processos mutuamente constitutivos.  

Palavras-chave: transferência de políticas; mobilidade de políticas; políticas móveis; business 

improvement districts 

Abstract: This article discusses the need to reconceptualize the ontological and epistemological 

foundations in the study of the international circulation of contemporary policies. Through the dialogue 

with the literature of traditional comparative and relational studies and the analysis of an urban policy 

in motion using “following techniques”–the Business Improvement Districts–this study shows that the 

(re-)territorialization of policies does not constitute a process of rational and sequential transference 

between places and that the relational/territorial dialectic represents a better approach in the analysis of 

the circulation of contemporary policies by recognizing that mobility and mutation are mutually 

constitutive processes. 

Keywords: policy-transfer; policy mobility; mobile policies; business improvement districts 

 

1. Introdução 

A circulação global de políticas urbanas tem-se tornado progressivamente mais ubíqua nos 

circuitos de conhecimento contemporâneos. Os decisores políticos, pressionados pela premência de 

introduzir soluções inovadoras e eficazes, têm monitorizado e dialogado com diferentes contextos 

espaciais no sentido de introduzirem políticas que solucionem os problemas nas suas jurisdições (Peck 

& Theodore,2015). 

Apesar da circulação internacional de políticas se caracterizar pela hipervelocidade, os princípios 

ontológicos e epistemológicos veiculados pelas abordagens da ciência política ortodoxa, segundo os 

quais uma política se difunde sequencial e racionalmente de a-para-b num quadro de isomorfismo 

institucional, têm vindo a ser criticados por vários académicos, que argumentam que o caráter das 

políticas se transforma durante o seu movimento entre lugares (McCann,2011).  

Esta comunicação pretende, assim, dialogar com as literaturas dos estudos comparativos 

tradicionais e relacionais no sentido de examinar criticamente os seus princípios ontológicos, 
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epistemológicos e analíticos (Secção 2). Na secção 3, analisa-se a dialética relacional/territorial de uma 

política móvel de revitalização urbana–os Business Improvement Districts (BIDs). O artigo finaliza com 

uma reflexão sobre a relevância que as abordagens relacionais/territoriais podem desempenhar na 

conceptualização da circulação das políticas urbanas e na forma como estas moldam os lugares onde se 

(re)territorializam.  

 

2. Da transferência à mobilidade-mutação: fundações ontológicas e epistemológicas de duas 

abordagens sobre circulação de políticas 

Os estudos comparativos tradicionais, produzidos no domínio da ciência política ortodoxa, 

assumiram-se, na segunda metade do século XX, como uma das principais abordagens analíticas sobre 

a transferência-difusão de políticas, arranjos administrativos e institucionais entre diferentes jurisdições 

(Dolowitz & Marsh,2000; Ward,2010; Peck & Theodore,2015). A maioria desses estudos tem privilegiado 

conceções ontológicas que sustentam que a circulação global de políticas ocorre unidireccionalmente 

num quadro de isomorfismo dos sistemas sociopolíticos e institucionais ao negligenciar os contextos 

socio-espaciais e político-institucionais onde a política se (re-)territorializa. Brenner (2001) e Ward (2010) 

concluíram que, nos estudos da ciência política ortodoxa, predominam fundamentos ontológicos e 

metodológicos exclusivamente territorialistas, que intelectualizam o espaço geográfico como elemento 

estático, liso e associal (Tabela 1). Consequentemente, nesses estudos, as políticas em circulação global 

são conceptualizadas como ‘modelos’ discretos, unilineares e imutáveis que se difundem 

sequencialmente entre diferentes territórios, normalmente numa escala nacional, segundo princípios 

positivistas (Ward,2010; McCann,2011). Verifica-se, assim, que as abordagens ortodoxas da 

transferência-difusão de políticas valorizam a discussão sobre a seleção racional de ‘boas práticas’ 

segundo a qual um ‘modelo político’ bem-sucedido num determinado território é elegível de ser 

importado para uma jurisdição diferente por parte de agentes racionais (indivíduos/instituições) que 

continuadamente monitorizam as paisagens políticas intranacional ou internacional em busca de 

‘produtos políticos’ que funcionem. No entanto, porque o processo de decisão política é concebido como 

sendo abstrato e racional, os estudos de transferência-difusão ortodoxos acabam por ignorar o modo 

como o processo de transferência ocorre entre dois territórios e a valorizar a modulação e a teorização 

quase-determinista dos padrões de difusão das políticas e a categorização hierárquica dos agentes de 

transferência envolvidos na sua circulação (Dolowitz & Marsh,2000; McCann,2011; Peck,2011). 

Desde os anos 2000s, porém, um conjunto multidisciplinar de académicos, incluindo geógrafos, 

tem comentado as abordagens da ciência política ortodoxa, argumentando, em termos ontológicos e 

epistemológicos, que as políticas não são apenas transferidas no espaço e que a sua forma e conteúdo 

se transformam à medida que a política se move entre paisagens socioinstitucionais variáveis. Primeiro, 

os geógrafos rejeitam a conceptualização literal do termo ‘transferência’, veiculada pela ciência política 

ortodoxa. Por um lado, ao descreverem a ‘transferência’ segundo princípios difusionistas sem 

analisarem como ocorre esse processo, os estudos políticos ortodoxos ignoram que as políticas 

constituem objetos de estudo complexos, seletivos e multilaterais que não se movem de forma abstrata 

entre diferentes contextos socio-espaciais (McCann, 2011; Peck & Theodore,2015). Por outro lado, as 

abordagens da ciência política ortodoxa procuram examinar regularidades empíricas (e.g., 

identificação/categorização dos atores racionais envolvidos) no processo de ‘transferência’ no sentido 

de conceber modelos difusionistas explicativos sobre a circulação global de políticas. Segundo, os 

geógrafos criticam os fundamentos ontológicos da ciência política ortodoxa, em que a escala geográfica 

é estática, e segundo os quais as políticas se movem de forma inanimada entre espaços de invenção e 

emulação sem considerar os contextos históricos, socioeconómicos e político-institucionais onde essa 

política é (re-)territorializada (Brenner,2001; Ward,2010; McCann,2011). Por fim, criticam-se as 

conceptualizações e análises tradicionais da transferência-difusão de políticas que se centram 

exclusivamente na escala nacional, desconsiderando, por um lado, que a eficácia das políticas é sensível 

aos contextos locais e, por outro, que as cidades (e os seus atores políticos) se têm afirmado, nas últimas 

décadas, como importantes laboratórios de benchmarking indutores da circulação transnacional do 

conhecimento (Larner & Le Heron,2002).  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
508 

 

Por estes motivos, geógrafos urbanos, filiados em epistemologias críticas, têm argumentado que a 

compreensão dos processos de governança urbana contemporâneos exige uma conceptualização que, 

contrariamente ao territorialismo ontológico dos estudos tradicionais, valorize a discussão sobre o 

modo como as políticas (urbanas) são (re-)produzidas e mobilizadas segundo uma dialética 

relacional/territorial (Ward,2010). Isto significa que, embora as políticas sejam relacionalmente 

constituídas com base no diálogo comparativo que se estabelece entre distintos lugares, atores e escalas 

nos circuitos transnacionais (e.g., iniciativas de benchmarking ou infraestruturas informacionais, como 

conferências), as políticas não são objetos racionalmente transacionados de forma intacta, pelo que o 

sucesso/falha e a mobilidade/imobilidade de uma política (ou de partes desta) são processos 

profundamente locais/territoriais que dependem das idiossincrasias dos contextos sociais, espaciais e 

institucionais onde esta é (re-)territorializada (Peck & Theodore,2015; Lovell,2019). Estes fundamentos, 

que enformam a recente abordagem das mobilidades e mutação de políticas, recuperam alguns dos 

princípios ontológicos mais influentes em geografia, nomeadamente a dialética de fixidez/mobilidade 

do capital (Harvey,1982), a noção de que os lugares são abertos e produzidos em relação com outros 

(Massey,1993), a conceptualização sobre a produção sociopolítica da escala geográfica, focada no 

processo de (des-)reterritorialização (Brenner,2001), e a recente “mobilities turn”, que valoriza as 

implicações sociopolíticas da mobilidade (Sheller & Urry,2006). Em geral, as abordagens das 

mobilidades e mutação das políticas urbanas sublinham a natureza relacional dos espaços (e das 

políticas), por oposição a abordagens cartesianas, e rejeitam princípios de transferência-difusão racional 

entre territórios ao reconhecerem que a mobilidade e a mutação das políticas são processos 

indissociáveis (McCann,2011; Ward,2010). 

 
Tabela 1. Características dos estudos comparativos tradicionais e relacionais: transferência vs. mobilidade-mutação de 

políticas. 

 
Transferência de  

políticas 

Mobilidade-mutação de 

políticas 

Fundamentos ontológicos 

Território-contentor e 

estático. Escala não 

contestada 

Território aberto e constituído 

em relação com outros. Escala 

socio-politicamente construída 

Fundamentos 

epistemológicos 
Positivista/racionalista Pós-positivista/construtivista 

Metodologia Quantitativa Qualitativa 

Temporalidade 1960-1990 Desde 2000s 

Espacialidade Difusão sequencial Relacional/territorial 

Modo de explicação 

Modulação da transferência, 

tipologia de atores/ 

instituições, … 

(Des-)(Re-)territorialização 

dependente do contexto socio-

espacial  

Objeto analítico 

privilegiado 

Transferências bem-

sucedidas 

Políticas em movimento e 

mutação contínua (sucesso/falha) 

Fundações disciplinares Disciplinar: ciência política 
Transdisciplinar: antropologia, 

geografia, sociologia, … 
Fonte: adaptado de Ward (2010); Peck (2011). 

 

3. Business Improvement Districts (BIDs): uma política de revitalização urbana em movimento e 

em mutação  

A abertura de centros comerciais suburbanos, a ineficiência dos governos locais na gestão urbana 

e a existência de formas de governança de natureza associativa e de financiamento voluntário (e.g., 

associações de comerciantes) determinaram o declínio da vitalidade e viabilidade de inúmeras áreas 

comerciais tradicionais. O surgimento do primeiro BID em Toronto em 1970 constituiu uma resposta ao 

progressivo declínio das áreas urbanas centrais como destinos de consumo e entretenimento. Tal como 

no Canadá, também nos EUA a descentralização residencial e comercial e a opção por políticas 

neoconservadoras, consagradas nas restrições orçamentais dos governos locais, contribuíram para a 
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necessidade de se introduzirem formas de governança mais flexíveis e eficientes que se materializaram 

na criação do primeiro BID dos EUA em 1974. Desde então, a internacionalização dos BIDs enquanto 

política de revitalização urbana tem ocorrido a um ritmo acelerado, particularmente nas últimas duas 

décadas (Peyroux, Pütz & Glasze,2012). 

No entanto, apesar da sua crescente mobilidade nos circuitos internacionais, os BIDs não devem 

ser observados como ‘modelos universais’ de revitalização prontos a aplicar. Pelo contrário, os BIDs– 

por serem organizações hiperlocais–são estruturas plásticas e flexíveis que facilmente se adaptam aos 

diferentes contextos locais onde são (re-)territorializados (Peyroux, Pütz & Glasze,2012). Por não 

existirem dois BIDs iguais, a sua conceptualização afigura-se complexa, dada a diversidade de mutações 

que esta política apresenta em diferentes sistemas socio-espaciais e institucionais. Apesar disso, os BIDs 

podem ser definidos como áreas geograficamente delimitadas, autorizadas por governos locais, nas 

quais proprietários e/ou arrendatários decidem democraticamente realizar uma contribuição 

obrigatória para financiar serviços públicos adicionais no sentido de melhorar a experiência de consumo 

da sua área comercial (Briffault,1999).  

Apesar dos crescentes níveis de internacionalização desde a sua introdução no Canadá e nos EUA 

nos anos 1970, os BIDs não têm sido transferidos entre diferentes jurisdições (nacionais e locais) de 

forma intacta, o que revela que esta política em movimento está permanentemente sujeita a registar 

alterações na sua forma, demonstrando, assim, as dimensões relacional e territorial na produção e 

reprodução de políticas contemporâneas.  

No processo de institucionalização dos BIDs na Inglaterra, por exemplo, verificou-se que foram, 

sobretudo, as narrativas de sucesso dos BIDs de Philadelphia e Nova Iorque que mais contribuíram 

para o interesse dos decisores políticos em emular esta forma de governança urbana. Nesse contexto, 

reforçou-se o diálogo entre os técnicos e decisores políticos ingleses e os gestores de alguns BIDs nos 

EUA, com o apoio e mediação de organizações internacionais em políticas de gestão urbana, através de 

iniciativas de policy tourism, como visitas de estudo ou conferências, com o objetivo, por um lado, de 

estudar as alterações legislativas necessárias para introduzir os BIDs na Inglaterra e, por outro, obter 

assistência técnica especializada para garantir o sucesso da (re-)territorialização dessa política num 

contexto socio-espacial e institucional distinto (McCann & Ward,2010).  

Por fim, a (re-)territorialização de BIDs na Inglaterra implicou a reconfiguração de algumas das 

suas características originais. Primeiro, na Grã-Bretanha, e contrariamente aos EUA, onde a intervenção 

pública é mais diminuta, foram financiados programas-piloto públicos, tal como sucedeu, mais tarde, 

na Irlanda do Norte. Segundo, em consequência do regime tributário vigente na Inglaterra (com 

algumas exceções) são os arrendatários (e não os proprietários, como nos EUA) que financiam as 

operações quotidianas dos BIDs. Por exemplo, os BIDs escoceses são financiados por proprietários e 

arrendatários, o que ilustra uma outra mutação da política entre diferentes jurisdições. Terceiro, a 

criação de um BID implica que, além do critério vigente nos EUA, segundo o qual a maioria do número 

de proprietários (i.e., arrendatários em Inglaterra e Gales) deve votar favoravelmente à formação do 

BID, também a maioria do valor tributável previsto no orçamento do BID deve aprovar a sua 

constituição (McCann & Ward,2010). Deve-se, ainda, sublinhar, à escala local, que o sucesso/falha na 

formação de um BID depende das características territorialmente existentes e das necessidades 

específicas da área, o que reforça, uma vez mais, a dimensão territorial na reprodução das políticas 

urbanas contemporâneas.  

 

4. Reflexões finais 

Nas últimas décadas, a circulação internacional de políticas tem-se acelerado. No entanto, os 

princípios ontológicos e epistemológicos veiculados pelos estudos comparativos da ciência política 

ortodoxa, que sugerem que as políticas são ‘transferidas’ como ‘modelos globais’ imutáveis, têm sido 

criticados. Contrapondo os princípios ontológicos, epistemológicos e analíticos dos estudos 

comparativos tradicionais e relacionais, esta comunicação identificou as críticas dirigidas aos estudos 

de ‘transferência-difusão’ da ciência política ortodoxa e destacou o compromisso crítico recente que 

vários geógrafos urbanos têm assumido na necessidade de reconceptualizar os fundamentos 
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ontológicos e epistemológicos para o estudo da circulação global de políticas contemporâneas.  

Apoiada na análise de uma política de revitalização urbana em movimento nos circuitos 

internacionais–os BIDs–, esta comunicação demonstrou que, contrariamente ao sugerido pelos estudos 

comparativos tradicionais, as políticas não são ‘modelos globais’ transacionados sequencial e 

racionalmente num contexto de isomorfismo socio-espacial e institucional. Pelo contrário, verificou-se 

que as políticas em movimento são (re-)produzidas segundo uma dialética relacional, baseada no 

diálogo comparativo que se estabelece entre lugares de invenção e de emulação, e territorial, que implica 

a mutação da política no processo de movimento por forma a adaptar-se aos contextos locais onde esta 

é (re-)territorializada. 
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Resumo: A utilização de SIG em sala de aula com vista ao desenvolvimento do pensamento espacial 

dos alunos é amplamente defendida por diversos autores. Deste modo, comparou-se como os SIG estão 

presentes nos currículos de Geografia de dez países recorrendo à base de dados de programas escolares 

“Curricula Workstation” para efetuar a pesquisa dos programas a analisar. Selecionou-se programas de 

países de todos os continentes mediante a sua disponibilidade e procedeu-se à sua análise de conteúdo. 

Concluiu-se que a presença de conteúdos de SIG nestes programas é, frequentemente, limitada o que 

poderá condicionar o desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos.  

Palavras-chave: pensamento espacial; educação geográfica; SIG; currículo em Geografia  

Abstract: The use of GIS in classroom with the aim of develop the pupil’s spatial thinking is widely 

defended by several authors. In this way, it was compared how GIS are present in Geography curricula 

of ten countries using the curricula database “Curricula Workstation” to make the search of the 

programs to be analysed. It was selected programs of countries of all continents according with 

availability and it was made their content analysis. It was concluded that the presence of GIS content in 

the analysed programs is, often, limited what can condition the development of pupil’s spatial thinking.  

Keywords: spatial thinking; geographical education; GIS; curricula in Geography 

 

1. Introdução e linha teórica 

O pensamento espacial é um tema central no âmbito da investigação em educação geográfica 

atualmente e o uso de SIG no ensino é amplamente aceite como uma das melhores formas de o 

desenvolver em contexto de sala de aula (Maciel, 2017; Jo e Hong, 2020; Hickman, 2020). Neste sentido, 

configura-se também como um importante desafio de investigação para os próximos anos (Martinha, 

2021). 

Em termos genéricos, o pensamento espacial “includes elements of spatial concepts, tools and methods 

for spatial representation, as well as the process of spatial reasoning” (Michel e Hof, 2013:378). Contudo, o seu 

desenvolvimento em contexto de sala de aula ainda carece de algum reforço, sobretudo através do uso 

de tecnologia SIG, pois como afirmam Goodchild, Janelle e Grossner,“the lack of systematic attention to 

spatial intelligence in our education systems leaves many highly educated people without the kinds of sensitivities 

needed to make use of a spatial perspective, and instead encourages the uncritical use of powerful spatial tools such 

as GIS” (Goodchild, Janelle e Grossner, 2014:40).  

Deste modo, importa enfatizar o uso dos SIG (e de outras tecnologias de informação geográfica) 

em sala de aula carece de mais investigação sobretudo no que diz respeito à forma como são 

efetivamente usados em sala de aula por professores e alunos e também como os recursos didáticos e 
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os curricula os integram. É precisamente sobre este último ponto que a presente pesquisa se debruça.   

Neste âmbito, em uma pesquisa anterior já se havia analisado a questão da inclusão dos SIG em 

117 diferentes currículos de Geografia de diferentes países e níveis de ensino (Martinha, 2018), onde se 

concluiu que desses programas, 60% não fazia qualquer referência aos SIG, 33% fazia claramente 

referência aos SIG e 7% não se conseguiu fazer a devida leitura.  

No presente artigo, pretendemos apresentar os dados relativos a um conjunto reduzido de países 

(dez) mas representativo dos diferentes continentes e usando a versão mais recente possível dos 

programas escolares. O principal objetivo deste artigo é, deste modo, partindo de uma comparação 

internacional sobre a forma como os SIG surgem nos curricula de diferentes países, tentar “desenhar” 

uma proposta de introdução dos SIG em programas de Geografia de nível secundário. Reconhecendo 

que isso já acontece em muitos países, acredita-se que há ainda um processo de desenvolvimento neste 

âmbito a ser feito.  

 

2. Metodologia utilizada 

Para efetuar a análise comparativa sobre como os SIG surgem nos programas escolares de 

diferentes países, recorreu-se à plataforma “Curricula Workstation” (figura 1). Foram selecionados 

programas escolares de Geografia de nível secundário (alunos de 14-17 anos de idade) e realizada uma 

comparação dos programas de dez países: Alemanha, Inglaterra, Suíça, África do Sul, Libéria, Rússia, 

Cazaquistão, Canadá, Uruguai e Austrália (todos os programas podem ser consultados na plataforma). 

Foi feita uma análise de conteúdo aos programas selecionados e foi analisada nestes programas a forma 

como os SIG surgem em três domínios diferentes: como conteúdo temático a ser trabalhado, como 

recurso de trabalho didático e como elemento de avaliação. 

 

 
Figura 1. Plataforma “Curricula Workstation” - https://curricula-workstation.edumeres.net/lehrplaene/ (acedida em 

27.09.21). 
 

3. Resultados e sua análise 

A tabela 1 sistematiza os resultados a que se chegou com a análise de conteúdo sobre os SIG aos 

programas selecionados. Numa análise geral, podemos verificar que nos programas analisados os SIG 

surgem tanto no domínio teórico como no domínio metodológico. Apenas um dos dez países aqui 

analisados refere os SIG nas suas orientações para a avaliação: a Libéria. Todos os programas dos países 

analisados apresentam referência aos SIG com exceção dos programas da Rússia e do Cazaquistão. Os 

programas analisados com maior quantidade de referências aos SIG são da Libéria e do Canadá.  

No que diz respeito ao domínio teórico, importa salientar que existem, nos programas analisados, 

referências a todas as características em análise com exceção da apresentação de bibliografia e/ou sites 

de apoio sobre os SIG. Apenas dois programas apresentam os SIG como um conteúdo temático a ser 

abordado: o da Libéria e o do Canadá. Também os programas destes dois países conjuntamente com o 
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do Uruguai apresentam uma definição de SIG ou solicitam que o professor a dê aos alunos.  

Os programas da Alemanha e do Canadá salientam a relevância dos SIG na sociedade atual. 

Quanto a conceitos teóricos associados aos SIG que estes programas apresentam, destaca-se o conceito 

de “media digitais” (Alemanha), “tecnologias espaciais” (Canadá e Austrália), “mapeamento interativo 

on-line” (Canadá) e “cartografia digital” (Uruguai). No que se refere a outras geotecnologias a que 

fazem referência, destaca-se a deteção remota (Suíça e Canadá) e o GPS (Canadá e Austrália).  

 
Tabela 1. A presença SIG nos programas analisados quanto ao domínio teórico, metodológico e de avaliação. 

País 

Domínio Teórico Domínio Metodológico 

Domínio 

da 

Avaliação 

Os SIG 

surgem 

apenas 

como um 

conteúdo 

temático a 

abordar  

Solicita uma 

definição de 

SIG ou 

estipula que 

o professor 

a dê 

Prevê uma 

abordagem 

à utilidade 

dos SIG na 

sociedade 

atual 

Apresenta 

bibliografia 

e/ou sites 

de apoio 

Conceitos 

teóricos 

associados que 

o programa 

apresenta 

Outras 

“geotecnologias” 

que surgem no 

programa 

associadas aos 

SIG 

Encara os SIG 

como uma 

ferramenta de 

trabalho ao serviço 

do 

desenvolvimento 

de outros 

conteúdos do 

programa 

Os SIG 

surgem 

como uma 

ferramenta 

de 

trabalho a 

utilizar, 

em termos 

genéricos 

Os SIG 

surgem nos 

objetivos 

e/ou 

competências 

a atingir 

Apresenta ou 

sugere exemplos 

de 

software/recursos 

a utilizar com 

SIG 

Os SIG 

surgem 

na 

avaliação 

Alemanha*     

 
media 

digitais 

      

Grã-Bretanha*             

Suíça*      

 
deteção 

remota 

   
 

Google Earth 
 

África do Sul          
 

Google Earth 
 

Libéria            

Rússia            

Cazaquistão            

Canadá*      

 
tecnologias 

espaciais, 

mapeamento 

interativo 

on-line 

 
GPS 

deteção 

remota 

     

Uruguai     

 
cartografia 

digital 

      

Austrália     

 
tecnologias 

espaciais 

 
GPS 

 

   
 

Google Earth 
 

*Neste país foi analisado um programa apenas de uma região ou estado.  

 

Relativamente ao domínio metodológico, em seis dos dez programas analisados os SIG surgem 

como uma ferramenta de trabalho a ser utilizada em termos genéricos, ou seja, de uma forma transversal 

ao programa e não associado a um tema específico (Alemanha, Suíça, África do Sul, Libéria, Canadá e 

Austrália). Nos programas da Grã-Bretanha e do Uruguai, os SIG surgem como uma ferramenta a ser 

utilizada na abordagem de temas específicos. Os SIG integram os objetivos e/ou competências a atingir 

nos programas da Alemanha, Suíça, Libéria, Canadá e Uruguai. Nos programas analisados, o único 

exemplo de recurso apresentado a ser utilizado é o Google Earth (Suíça, África do Sul e Austrália).  

Assim, em termos globais, o programa analisado do Canadá é aquele no qual a presença dos SIG é 

mais forte e o que nos oferece um exemplo mais completo de como os SIG podem ser integrados num 

programa de nível secundário.  

Importa realçar que se procuramos uma introdução dos SIG nos programas de modo a promover 

o desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos, será importante que estes sejam utilizados em 

atividades que envolvam conceitos espaciais, que usem formas de representação e que fomentem um 

processo cognitivo adequado ao nível etário dos alunos. Sempre que possível, a utilização dos SIG em 

sala de aula deve estar ao serviço da resolução de problemas e da proposta de soluções para problemas 

e/ou questões espaciais por parte dos alunos.  

 

4. Conclusão e Proposta 

Após uma análise cuidada dos dados, verifica-se que existem grandes diferenças entre os 

programas dos diferentes países relativamente à forma como fazem referência aos SIG. Contudo, 

considera-se que as categorias de análise definidas nos permitem tentar estabelecer uma proposta sobre 

como os SIG podem ser integrados em programas de Geografia de nível secundário (tabela 2) com vista 

ao desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos num nível médio-elevado (adequado a alunos 

de ensino secundário).  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
514 

 

Tabela 2. Proposta de integração dos SIG em programas escolares, de nível secundário. 

 

Domínio Teórico Domínio Metodológico 

Domínio 

da 

Avaliação 

Os SIG 

surgem 

apenas 

como um 

conteúdo 

temático 

a 

abordar  

Solicita 

uma 

definição 

de SIG 

ou 

estipula 

que o 

professor 

a dê 

Prevê uma 

abordagem 

à utilidade 

dos SIG na 

sociedade 

atual 

Apresenta 

bibliografia 

e/ou sites 

de apoio 

Conceitos 

teóricos 

associados 

que o 

programa 

apresenta 

Outras 

“geotecnologias” 

que surgem no 

programa 

associadas aos 

SIG 

Encara os SIG 

como uma 

ferramenta de 

trabalho ao 

serviço do 

desenvolvimento 

de outros 

conteúdos do 

programa 

Os SIG 

surgem 

como uma 

ferramenta 

de trabalho 

a utilizar, 

em termos 

genéricos 

Os SIG 

surgem nos 

objetivos 

e/ou 

competências 

a atingir 

Apresenta ou 

sugere exemplos 

de 

software/recursos 

a utilizar com 

SIG 

Os SIG 

surgem 

na 

avaliação 

Proposta     

 
tecnologias 

de 

informação 

geográfica; 

geomedia 

      

 

Nesta proposta defende-se que dada a pertinência da temática no mundo atual, a sua relevância 

para o ensino de conteúdos geográficos e a sua utilidade para os alunos, os SIG devem integrar os 

programas de Geografia de nível secundário nos domínios teórico, metodológico e avaliativo.  

No domínio teórico propõe-se que os SIG se configurem como um conteúdo temático a ser 

abordado porque considera-se que esse conhecimento poderá ser altamente relevante para muitos 

alunos. Associado a essa abordagem, deve-se sublinhar a importância dos SIG no mundo atual e indicar 

que uma definição de SIG deve ser dada aos alunos. Os programas, neste âmbito, devem se possível 

apresentar algumas referências bibliográficas e/ou sites de apoio aos professores. Propõe-se a introdução 

dos conceitos de “tecnologias de informação geográfica” e de “geomedia” no sentido de ampliar o 

espectro de abordagem da temática. Isto torna desnecessário a referência específica de outras 

geotecnologias dado que já serão abordadas no âmbito das tecnologias de informação geográfica.  

No domínio metodológico, propõe-se que os SIG sejam apresentados como uma ferramenta a ser 

utilizada pelos professores (e alunos) de forma transversal a todos os temas do programa e não apenas 

em temas específicos, cabendo ao professor definir quando é mais apropriado a sua utilização.  

Propõe-se ainda que os SIG estejam presentes nos objetivos e/ou competências a atingir pelos 

alunos e, nesse sentido, que integram as indicações relativas à avaliação.  

Acredita-se que, deste modo, a utilização de SIG em sala de aula poderá efetivamente ajudar (ser 

uma ferramenta) ao desenvolvimento do pensamento espacial dos alunos. Contudo, chama-se aqui a 

atenção para a grande necessidade que existe em se promover ações de formação contínua sobre a 

temática e para a necessidade de melhoria das condições das escolas para a sua concretização.  

Embora esta pesquisa tenha sido feita para curricula de nível do ensino secundário, chama-se a 

atenção para a importância de se desenvolver uma pesquisa similar para os níveis de ensino básico e 

até pré-escolar. O ideal será os programas de Geografia (e de outras áreas disciplinares que incluam 

conteúdos de Geografia) ser pensado e articulado de forma vertical (ao longos os diferentes níveis de 

ensino) e horizontalmente (em articulação com outras disciplinas) e os SIG e outras tecnologias de 

informação geográfica serem devidamente integradas atendendo ao nível etário dos alunos. No entanto, 

chama-se também a atenção para a necessidade de revisão dos programas de Geografia de forma mais 

frequente devido à natureza da disciplina e do desenvolvimento da tecnologia que suporta estas 

abordagens.  

Deste modo, com uma efetiva integração dos SIG nos curricula e nos materiais didáticos (manuais 

escolares e outros recursos didáticos) e sua utilização por professores e alunos, acredita-se que podemos 

estar a trabalhar para a Geografia se configurar como uma disciplina capaz de oferecer aos seus alunos 

um verdadeiro conhecimento poderoso (Béneker, 2018).  

 

Bibliografia 

Béneker, T. (2018). Inaugural lecture – Powerful Knowledge in Geography Education. Consultado em 

https://www.uu.nl/sites/default/files/20190319-inaugural_lecture-tine_beneker.pdf (acedido em 27.09.21). 

Curricula Workstation. Consultado em https://curricula-workstation.edumeres.net/lehrplaene/ (acedido a 

27.09.21). 

https://cgeop.pt/
https://www.uu.nl/sites/default/files/20190319-inaugural_lecture-tine_beneker.pdf
https://curricula-workstation.edumeres.net/lehrplaene/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
515 

 

Goodchild, M., Janelle, D., Grossner, K. (2014). Critical spatial thinking. In R. Stimson (Ed.), Handbook of Research 

Methods and Applications in Spatially Integrated Social Science, (pp.26-42). Massachusetts: Edward Elgar 

Publishing. 

Hickman, J. (2020). How does the use of geographic information system (GIS) engender spatial thinking in year 8 

geography students. (Dissertação de mestrado não publicada). University of Oxford, Oxford.  

Jo, I., Hong, J. (2020). Effect of Learning GIS on Spatial Concept Understanding. Journal of Geography, 119(3), 87-

97. 

Maciel, O. (2017). As TIG no ensino da Geografia: conceções, usos escolares e suas condicionantes. (Tese de 

doutoramento não publicada). Universidade de Coimbra, Coimbra. 

Martinha, C. (2021). Identificando cinco desafios da investigação em Educação Geográfica para a próxima década. 

Revista de Ensino de Geografia, 12(22), 226-233. 

Martinha, C. (2018). O pensamento espacial (spatial thinking) e os SIG (sistemas de informação geográfica) nos 

manuais escolares de Geografia – uma comparação internacional. (Relatório de investigação de pós-

doutoramento não publicado). FLUP, Porto.  

Michel, E., Hof, A. (2013). Promoting Spatial Thinking and Learning with Mobile Field Trips and eGeo-Riddles. In 

T. Jekel, et. al. (Eds.), GI Forum 2013. Creating the GISociety, (pp. 378-387). Berlin: Herbert Wichmann Verlag.  
  

https://cgeop.pt/


XIII CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA 

O compromisso da Geografia para Territórios em mudança 

Coimbra | 18 a 20 de novembro 2021 

https://cgeop.pt/ 

 
516 

 

O PAPEL DO ESTUDO DE CASO NA EDUCAÇÃO 

GEOGRÁFICA. O QUE NOS DIZEM OS 

PROFESSORES DE GEOGRAFIA? 

Coscurão, Ricardo 1* 

1 Centro de Estudos Geográficos/Instituto de Geografia e Ordenamento do Território - Universidade de Lisboa. 

Bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. - SFRH/BD/139986/2018; rcoscurao@edu.ulisboa.pt 

*Autor correspondente: rcoscurao@edu.ulisboa.pt; Tel.: +351 210443000 

 

Resumo: Na disciplina de Geografia A (11.º ano), está previsto um Estudo de Caso que permita, aos 

alunos, explorarem problemas territoriais. Apesar de obrigatório, este não é plenamente implementado. 

Quais as perceções dos principais envolvidos na implementação desta prática - os professores de 

Geografia? Num questionário à escala nacional, 75% dos 397 docentes classificaram o Estudo de Caso 

como muito pertinente. Porém, apenas 43% o implementam frequentemente. A falta de tempo é 

apontada como um dos principais motivos para tal. Para implementar mais efetivamente do Estudo de 

Caso, há que apostar numa maior sensibilização dos professores de Geografia para esta prática. 

Palavras-chave: Estudo de Caso; Educação Geográfica; Educação para a Cidadania; Docentes de 

Geografia. 

Abstract: In the subject of Geography A (11th year), a Case Study is foreseen that allows students to 

explore territorial problems. Although mandatory, it is not fully implemented. What are the perceptions 

of the main actors involved in the implementation of this practice - Geography teachers? In a nationwide 

questionnaire, 75% of the 397 teachers rated the Case Study as very relevant. However, only 43% 

implement it frequently. Lack of time is mentioned as one of the main reasons for this. To implement 

the Case Study more effectively, it is necessary to focus on a greater awareness of Geography teachers 

for this practice. 

Keywords: Case Study; Geographical Education; Citizenship Education; Geography Teachers. 

 

1. Introdução 

Este trabalho surge no contexto de uma investigação mais ampla, intitulada “O Estudo de Caso na 

Educação Geográfica: Discursos, Práticas e Desafios”, em desenvolvimento, pelo mesmo autor, no 

âmbito do Doutoramento em Geografia, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da 

Universidade de Lisboa. 

Importa, desde logo, contextualizar todo o trabalho, mencionando a disciplina de Geografia A, do 

11.º ano de escolaridade, no âmbito da qual está prevista a realização de um Estudo de Caso, pelos 

alunos. Através desta prática, procura-se que os estudantes tenham a oportunidade de identificar 

problemas com expressão territorial, analisando-os criticamente e equacionando possíveis soluções 

para os mesmos. No Programa da disciplina, o Estudo de Caso é apresentado como uma “oportunidade 

efectiva de introduzir o conhecimento da realidade no trabalho em Geografia” (Alves, Brazão & 

Martins, 2001, p. 57). De igual modo, as Aprendizagens Essenciais, homologadas em 2018 para a mesma 

disciplina, continuam a contemplar a realização do Estudo de Caso. De acordo com este recente 

documento oficial, “no estudo de caso deve ser privilegiada a investigação de formas de organização 

do território, específicas de uma região ou de Portugal no seu todo, de modo a evidenciar as suas 

potencialidades e fragilidades, assim como o seu contributo para a coesão social, económica e territorial 
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do país” (DGE, 2018, p. 3). Estamos, assim, perante uma oportunidade de promover o conhecimento 

geográfico a partir do contacto do aluno com a realidade, em especial da escala local, que deve 

conquistar uma valorização crescente na Educação Geográfica (Larsen & Harrington Jr., 2018; Souto 

González & Claudino, 2019).  

Pelas suas características enquanto modalidade de investigação (Hofmann & Svobodová, 2017; 

Tight, 2017), o Estudo de Caso pode favorecer as potencialidades da Educação Geográfica para uma 

Educação Cidadã, num claro reconhecimento das relações entre estas duas componentes (Lambert, 

2017; Shin & Bednarz, 2019). Ao levar os alunos a olharem para o território, procurando compreender o 

espaço que os rodeia, a Educação Geográfica pode proporcionar uma componente territorial à Educação 

para a Cidadania. Favorecendo a análise aprofundada de um determinado caso, o qual pode decorrer, 

por exemplo, de um problema identificado pelos alunos, no local onde vivem, o Estudo de Caso pode 

potenciar preocupações ao nível de uma cidadania territorial, o que nos remete, precisamente, para o 

compromisso entre Educação Geográfica e Educação para a Cidadania. Por outras palavras, em contexto 

escolar, a Geografia deve permitir que os alunos descubram e entendam o mundo em que vivem, para 

que possam agir sobre o mesmo (Martins, 2017).  

Apesar de obrigatório, o Estudo de Caso em Geografia A está longe de ser plenamente 

implementado nas escolas portuguesas (Claudino, 2018). Na verdade, a concretização do Estudo de 

Caso, quando analisado do ponto de vista das práticas pedagógicas em Geografia, abre caminho para a 

diversificação destas práticas, indo além das tradicionais rotinas de sala de aula. Todavia, tal como tem 

sucedido com outras tentativas de inovação, a sua implementação não é imediata, encontrando alguns 

obstáculos e resistências. Este é um aspeto ainda pouco explorado, no entanto importa salientar 

contributos como o de Claudino (2010), que reconhece que “as tentativas de inovação didática ditadas 

pelas autoridades governamentais têm fracassado” (p. 119), bem como o de Cachinho (2011), que 

constata que “as práticas da sala de aula, mesmo se mais tecnologizadas, permanecem praticamente 

inalteradas” (p. 243). Estando enraizadas na cultura escolar há várias décadas, alguns tipos de práticas 

tendem a manter-se e as mudanças podem, nem sempre, ser encaradas como positivas e desejáveis por 

parte de quem se mantém fiel às práticas mais “tradicionais”. 

Falamos, assim, de uma oportunidade pedagógica que corre o risco de estar a ser subaproveitada, 

pelo que importa investigar o efetivo grau de implementação do Estudo de Caso, as razões que motivam 

a sua implementação, ou rejeição. Para tal, há que conhecer as perceções dos principais envolvidos na 

implementação (ou não) do Estudo de Caso em Geografia A - os professores de Geografia. Por outras 

palavras, importa investigar as representações dos atores do Estudo de Caso e as potencialidades e 

constrangimentos associados à sua implementação, na perspetiva de uma Educação Geográfica 

comprometida com a Educação para a Cidadania e preocupada com a inovação didática.  

 

2. Métodos 

O primeiro grande momento de recolha de informação, junto dos professores de Geografia, 

consistiu na aplicação, à escala nacional, de um questionário centrado no percurso profissional destes 

professores e nas suas perceções relativamente ao Estudo de Caso na disciplina de Geografia A. 

Divulgar e implementar este questionário foi possível a partir de dados fornecidos pela Direção-Geral 

de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), para além da realização de outros contactos e pesquisas 

junto de entidades como o Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGEFE) e as Direções Regionais 

de Educação da Madeira e Açores. Da divulgação e contactos efetuados, foi possível obter respostas de 

397 docentes de Geografia com experiência no 11.º ano de escolaridade, oriundos de 259 

estabelecimentos de ensino localizados por todo o país. De referir que esta recolha de respostas decorreu 

entre maio de 2019 e novembro de 2020, abrangendo os anos letivos 2018/19 e 2019/20. 

A partir da informação recolhida, foram realizadas entrevistas, procurando aprofundar as ideias 

transmitidas nas respostas ao questionário referido. Como critérios para a seleção do conjunto de 

entrevistados, foi considerada, desde logo, a própria disponibilidade dos docentes para concederem 

entrevista, bem como o respetivo grau de contacto com a implementação do Estudo de Caso, no contexto 

em estudo. Por outras palavras, procurou-se que o conjunto de entrevistados incluísse docentes que, 
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para além disponíveis para partilhar o seu testemunho, apresentassem perfis diversificados, tendo em 

conta a realidade em questão. Assim, foi possível entrevistar 14 docentes, sendo que 5 dos quais 

implementam, frequentemente, o Estudo de Caso com as suas turmas; outros 5 referem fazê-lo 

pontualmente e 4 reconhecem não o implementar. Destas 14 entrevistas, 5 foram realizadas 

presencialmente, porém o contexto pandémico despoletado obrigou a que as restantes fossem 

conseguidas através de meios alternativos (videoconferência, telefone e por escrito). 

Quanto ao tratamento das informações obtidas, privilegiou-se a técnica da análise de conteúdo, 

particularmente nas entrevistas e também no questionário, para tratamento das respostas mais abertas. 

Em ambas as situações, a aplicação desta técnica permitiu categorizar as informações recolhidas, 

facilitando a respetiva organização e a identificação das principais ideias veiculadas pelos 

entrevistados/inquiridos.  

 

3. Resultados e discussão 

Contextualizando, primeiramente, os resultados do questionário implementado, importa referir 

que, dos 397 docentes participantes, cerca de 87% contam com carreiras profissionais de, pelo menos, 

16 anos. Além disto, para mais de metade dos inquiridos (cerca de 54%), a experiência letiva na 

disciplina de Geografia A, do 11º ano de escolaridade, é igual ou superior a 7 anos.   

Analisando as perceções dos respondentes quanto ao Estudo de Caso em Geografia, podemos 

concluir que a grande maioria classifica esta prática como muito pertinente. Tal como nos mostra a 

Tabela 1, considerando uma escala crescente de importância entre 1 e 6, são 297 os docentes a 

enquadrarem o Estudo de Caso nos dois níveis cimeiros da referida escala, o que corresponde a cerca 

de 75% do total de inquiridos. 

 
Tabela 1. Nível de pertinência atribuído ao Estudo de Caso em Geografia A. 

Pertinência 

(nível) 

Total de 

Respondentes 

1 4 

2 7 

3 20 

4 69 

5 133 

6 164 

TOTAL: 397 

 

Este reconhecimento da pertinência do Estudo de Caso surge aliado a potencialidades diversas, 

que os inquiridos associam a esta prática. Destaque para o olhar crítico sobre problemas locais e para o 

desenvolvimento de atitudes de participação cidadã, aspetos que vêm reforçar a ideia de Estudo de 

Caso enquanto prática no contexto de uma Educação Geográfica comprometida com a Educação para a 

Cidadania. Porém, o reconhecimento da pertinência e potencialidades desta prática não significa que a 

sua implementação frequente constitua a realidade dominante, entre os inquiridos. 171 docentes 

referem implementar frequentemente o Estudo de Caso, o que corresponde a aproximadamente 43% 

dos respondentes. Ainda assim, o panorama não é totalmente negativo, uma vez que apenas 53 docentes 

(13% dos inquiridos) reconhecem não implementar, de todo, o Estudo de Caso. A implementação 

pontual acaba por constituir a situação mais frequente.  

Questionados quanto aos principais motivos para a não implementação do Estudo de Caso, 

destaca-se a falta de tempo para o cumprimento do Programa da disciplina, aspeto selecionado por 81 

docentes (cerca de 20% dos inquiridos), tal como nos mostra a Tabela 2. Apesar de uma menor 

expressividade, não deixam de ser selecionados, também, outros motivos como as dificuldades dos 

alunos, ou a preferência por outras atividades, tidas como mais pertinentes. Com uma expressão ainda 

menor, surge a falta de condições na escola, o que nos indica que, para os respondentes, este não será 

um dos motivos preponderantes para que o Estudo de Caso não seja implementado. As respostas 
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apresentadas na opção “outro”, bem como os testemunhos recolhidos aquando das entrevistas (que 

veremos adiante) mostram-nos, por exemplo, que os inquiridos tendem a associar a falta de tempo 

(motivo mais selecionado) à necessidade de preparação dos alunos para o exame nacional de Geografia 

A, no 11º ano.  

 
Tabela 2. Motivos para a não implementação do Estudo de Caso em Geografia A. 

Motivos 
Total de 

Respondentes 

Falta de tempo para cumprir o Programa 81 

Alunos com muitas dificuldades de empenho e aprendizagem 49 

Preferência por outras atividades, mais pertinentes 42 

Falta de condições na escola 19 

Outro 19 

 

De acordo com as perspetivas dos docentes, uma implementação mais efetiva do Estudo de Caso 

poderá passar por diferentes tipos de medidas (Tabela 3). Porém, a aposta numa maior sensibilização 

dos próprios professores de Geografia, relativamente a esta prática, destaca-se como o tipo de medida 

mais selecionado pelos inquiridos (200, o que corresponde a cerca de 50% do total de respondentes). 

Poderemos concluir que os professores têm a consciência do seu papel determinante para a 

implementação (ou não) do Estudo de Caso em Geografia A. De igual modo, sentem que nem todos os 

colegas estão devidamente sensibilizados relativamente a esta prática, o que acaba por significar uma 

implementação do Estudo de Caso que ainda não está suficientemente difundida nas escolas 

portuguesas. 

 
Tabela 3. Medidas para melhorar a implementação do Estudo de Caso em Geografia A. 

Medidas 
Total de 

Respondentes 

Maior sensibilização para a implementação do Estudo de Caso, junto dos 

docentes e direções escolares 
200 

Concessão de apoios materiais à realização do Estudo de Caso 184 

Redução dos conteúdos programáticos obrigatórios em Geografia A 177 

Aumento da carga horária da disciplina 119 

Implementação do Estudo de Caso em Geografia noutro ano de escolaridade 107 

Os exames nacionais passarem a contemplar a realização do Estudo de Caso 68 

Reformulação dos objetivos associados à implementação do Estudo de Caso 55 

Outra 17 

 

Quanto à análise das entrevistas realizadas, poderemos dizer que estas vêm consolidar as 

principais conclusões obtidas através da implementação do questionário nacional. O Estudo de Caso é, 

assim, apresentado como uma prática muito pertinente e com diversas potencialidades no contexto da 

disciplina de Geografia A. A vocação deste tipo de atividade para o desenvolvimento de competências 

diversificadas, pelos alunos, é um dos aspetos mais presentes no discurso dos entrevistados, 

privilegiando-se um processo de ensino-aprendizagem mais centrado no próprio aluno. Tal como nos 

refere um dos docentes, o Estudo de Caso permite “deslocalizar a aprendizagem para o 

desenvolvimento pessoal das competências dos alunos e estimulá-los na construção do seu 

conhecimento”. Por outro lado, a falta de tempo continua a ser apontada como uma grande limitação 

neste contexto. De um modo geral, os entrevistados dão conta de uma certa incompatibilidade entre o 

desenvolvimento de uma atividade com as características do Estudo de Caso e a necessidade de 

preparação dos alunos para o exame nacional que acontece no final do 11º ano de escolaridade. Nas 

palavras de um dos docentes, “a limitação relaciona-se com o tempo que é necessário para a 

implementação do projeto. Face a um programa tão exigente e extenso e que vai ser avaliado através de 

um exame nacional, por vezes, é muito complicado realizar as tarefas em tempo letivo”. Pensando numa 

maior sensibilização dos professores de Geografia para o Estudo de Caso em Geografia A e, por 
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conseguinte, em conseguir contornar os obstáculos e alcançar uma implementação mais efetiva deste 

tipo de atividade, os entrevistados reconhecem a utilidade de formação docente direcionada para este 

fim. Espaços em que os professores possam aprender entre si, partilhando experiências, são encarados 

como proveitosos neste sentido. No fundo, “ver ali várias ideias, trocar ideias … cada um de nós vai 

acrescentando coisas, de acordo com a sua experiência pessoal e com sua vivência, ou seja, é um 

conhecimento que vai acrescentando”, tal como nos diz um dos entrevistados. 

 

4. Conclusões 

Ao possibilitar uma análise aprofundada das potencialidades e constrangimentos associados à 

implementação do Estudo de Caso, no âmbito da Educação Geográfica, esta investigação pode 

contribuir para uma exploração mais proveitosa desta orientação metodológica, a qual não se encontra, 

ainda, totalmente generalizada nas escolas portuguesas. Esta exploração do Estudo de Caso, por sua 

vez, pode potenciar o próprio contributo da Educação Geográfica no âmbito da Educação para a 

Cidadania, temática a que é dedicada uma atenção cada vez maior. Um melhor aproveitamento do 

Estudo de Caso pode significar experiências mais enriquecedoras para todos os intervenientes, 

particularmente os alunos, pelo desenvolvimento das suas competências, não só geográficas, mas 

também cívicas. 

A partir dos testemunhos de um conjunto de docentes de Geografia, maioritariamente com 

experiências profissionais já vastas, encontramos o Estudo de Caso em Geografia A como uma atividade 

pertinente e com múltiplas potencialidades. Ainda assim, a implementação deste tipo de prática está 

longe de uma difusão plena. O nível de sensibilização dos próprios docentes de Geografia, 

relativamente ao Estudo de Caso, parece influenciar esta realidade. Importará, assim, apostar em 

estratégias que contribuam para que cada vez mais docentes de Geografia estejam suficientemente 

familiarizados com este tipo de atividade. Na perspetiva dos professores auscultados, a dinamização 

de ações de formação neste âmbito deverá ser encarada como uma das possíveis estratégias para este 

fim. Deste modo, mais facilmente poderão ser contornados os obstáculos à implementação do Estudo 

de Caso em Geografia A, como por exemplo as limitações de tempo mencionadas. Poderá, assim, ser 

ultrapassada uma certa contradição entre a pertinência que os professores reconhecem e a 

implementação que efetuam do Estudo de Caso? 
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Resumo: Em 2011, foi criado, no IGOT/ULisboa, o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na 

Educação Geográfica. Os alunos identificam problemas socioambientais significativos, realizam 

trabalho de campo, apresentam propostas de resolução, que partilham com a comunidade, numa 

perspetiva de cidadania territorial. O Projeto está presente em oito países iberoamericanos. Os alunos 

dizem passar a conhecer melhor a sua comunidade, estarem mais atentos aos seus problemas, embora 

tendam a desvalorizar algumas das competências que desenvolvem. Fora do quadro institucional do 

Projeto, vai-se desenvolvendo uma cultura escolar em Geografia de resolução de problemas 

socioambientais pelos alunos – a “cultura Nós Propomos!”.  

Palavras-chave: educação geográfica; cidadania territorial; problemas socioambientais; cultura “Nós 

Propomos!” 

Abstract: In 2011, the Project We Propose! Citizenship and Innovation in Geographic Education was 

created at IGOT/ULisboa. Students identify significant socio-environmental problems, carry out 

fieldwork, present resolution proposals, which they share with the community, from a perspective of 

territorial citizenship. The Project is present in eight Iberoamerican countries. Students say that they get 

to know their community better, that they are more attentive to their problems, even though they 

devalue the skills they develop. Outside the institutional framework of the Project, a school culture in 

Geography of solving socio-environmental problems by students is being developed – the “We Propose 

culture!” 

Keywords: geographic education; territorial citizenship; socio-environmental problems; culture “We 

Propose!” 

 

1. Introdução 

Em 2011/12, no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de 

Lisboa/IGOT-ULisboa, foi criado o Projeto Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação 

Geográfica. O Projeto respondia ao desafio colocado pela realização do Estudo de Caso do Programa de 

Geografia A do 11º ano, que apostava privilegiadamente em problemas regonais e locais, mas que era/é 

geralmente esquecido nas práticas escolares. O Projeto pretendía estimular a concretização, através de 

uma rede de Cooperação entre universidade, escolas e autarquías. Hoje alarga-se a diferentes ciclos 

letivos: 1º ciclo, Pequenos Grandes Cidadãos; 2º e 3º ciclos, Jovens Cidadãos; e, finalmente, o Secundário. 

O objetivo, mais geral, de contribuir para a melhoria da comunidade a partir da Escola ajuda a explicar 

a difusão do Projeto para outros países, como retomaremos.    

Assumido o desafio da cidadania territorial, conceito criado no âmbito do Projeto para definir a 

participação esclarecida na resolução de problemas a diferentes escalas, o Projeto Nós Propomos! 

estimula os jovens a olharem criticamente sobre a comunidade, a identificarem problemas 

socioterritoriais relevantes, a realizarem trabalho de campo sobre os mesmos e a apresentarem 
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propostas de intervenção, depois partilhadas com a comunidade. O Projeto traduz  não só um novo 

olhar sobre a educação como sobre a propria Geografia.  

Na realidade, o Projeto Nós Propomos! supõe a valorização de uma Geografia que vai para além 

da descrição das realidades sociais e ambientais, quase que nos conformando às mesmas. Ao contrário, 

há uma abordagem a partir de uma Geografia Humanista e Crítica, que coloca as aspirações das pessoas 

e das comunidades no centro da educação geográfica, bem como o desenvolvimento de uma leitura 

crítica dos problemas territoriais.   
 

2. Educar “na” cidadania 

Há uma exigência crescente de construção de uma sociedade democrática, de exercício de uma 

efetiva cidadania territorial. Pretende-se “resgatar o espírito democrático de sociedades” em que as 

decisões acabam por ser exteriores à população (Ferrão & Dasi, 2016, p. 237). Multiplicam-se as Agendas 

21 Local e os orçamentos participativos, com que se pretende planos de ação que visem o 

desenvolvimento sustentável local, num esforço coordenado entre autarquias e atores comunitários.  

No desenvolvimento do Projeto, assume-se que a educação para a cidadania significa ação na 

comunidade, num exercício afetivo e moral diante de desafíos do quotidiano, que valoriza o “outro 

social” (Fonseca, 2001, p. 14). Educar para a cidadania é educar “na cidadania“ (Figueiredo, 2005, 23), 

na pertença à comunidade, na partilha da forma como os seus membros perspetivam os problemas 

comuns e tendo em vista a tomada de decisões. Esta educação tem de estar vinculada à participação dos 

alunos, como cidadãos, na vida escolar, “naqueles espaços e tempos em que tenham possibilidade de 

intervir” (García-Perez, Alba-Fernandez, Navarro-Medina, 2015, p. 138). É nesta perspetiva de que 

educar para a cidadania é educar sobre problemas concretos da comunidade que o Projeto Nós 

Propomos! é desenvolvido.  

 

3. Um projeto reformista de inspiração construtivista e de diálogo horizontal 

O Projeto Nós Propomos! Inspira-se em vários princípios, de que destacamos: 

i) Exequibilidade metodológica. O Projeto é intencionalmente simples na sua metodología, também 

pela convicção de que tal é fundamental para a sua efetiva implementação nas escolas;  

ii) Flexibilidade. Cada escola, cada universidade, cada país, tem os seus contextos específicos, que 

são respeitados, asssumidos os pilares do Projeto: o trabalho sobre problemas locais, o trabalho de 

campo, a apresentação de propostas de intervenção e a sua partilha com a comunidade;  

iii) Construtivismo. Aposta-se na definição dos temas/problemas dos projetos pelos próprios 

alunos, de forma a que os mesmos lhes sejam significativos – a motivação tem de ser (também) interna 

aos próprios alunos;  

iv) Diálogo/horizontalidade. As universidades assumem, habitualmente, a coordenação do Projeto, 

havendo situações de escolas que avançam individualmente. Mas o diálogo estreito entre as 

universidades e as escolas básicas e secundárias sobre o desenvolvimento do Projeto é central.  

v) Parcerias. O Projeto valoriza, desde logo, as parcerias entre a universidade, as escolas e as 

autarquias, para além de outros parceiros como o próprio Ministério da Educação, associações e 

empresas. À escala internacional, a rede de universidades Nós Propomos! passou a constituir uma das 

principais redes ibero-americanas de educação geográfica (Araya Palacios, Souto González & Claudino, 

2018). Sublinhe-se, a este propósito, a estreita colaboração entre a Rede Nós Propomos! e o GEOFORO, 

rede iberoamericana de ensino de Geografia.  

vi) Valorização de diferentes competencias. Desde logo, o Projeto desenvolve competências de 

pesquisa, tratamento de informação e discussão de ações concretas de intervenção. Mas também, 

através de concursos temáticos como os de fotografía, vídeo, texto, desenho, spot publicitário e poster, 

promovem-se competências de comunicação e artísticas.  

O Projeto Nós Propomos! assume-se, assim, como um projeto apostado no diálogo entre parceiros 

que funcionam em rede, de “proximidade” do quotidiano dos alunos e das escolas, de promoção de 

diferentes competências, tendo sempre presentes uma perspetiva educativa reformista e uma 
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exequibilidade metodológica que permita mobilizar diferentes tipos de escolas, designadamente as 

mais periféricas. 

 

4. As principais fases do Projeto 

O desenvolvimento do Projeto Nós Propomos! em cada país não é uniforme, pelas suas 

especificidades. Em Portugal, desenvolve-se, em geral, pela seguinte forma:  

a) Divulgação pública da candidatura e admissão das escolas, no final do ano letivo e começo do 

novo ano. Envia-se a cada escola o Regulamento, dialoga-se com os docentes. Com o aumento da rede 

do Projeto, tem-se perdido um pouco a informalidade dos primeiros anos de funcionamento;   

b) Cada aluno inscreve-se no sítio do Projeto (www.nospropomos.igot.ul.pt). É uma forma de 

promover a sua identificação com o Projeto Nós Propomos!, mas abre-se também um canal de 

comunicação entre a coordenação nacional do mesmo e os alunos.  

c) Identificação dos problemas locais pelos alunos. Ela é realizada, desde logo, através do diálogo 

na sala de aula. Por outro lado, os professores podem realizar itinerários com os alunos na área da 

escola, a fim de estes olharem, de forma mais atenta para a mesma. Uma outra forma de sensibilização 

para os problemas locais consiste na resposta a um inquérito, construído a partir de pré-inquéritos 

respondidos por alunos de diversas escolas participantes. Tipicamente, entre os problemas abordados, 

encontram-se a reabilitação de edifícios abandonados nos centros urbanos; a ocupação de um terreno 

abandonado num centro urbano, frequentemente como espaço de lazer e desporto; a criação de 

itinerários turísticos, valorizando o património dos centros urbanos; a melhoria das vias de 

comunicação e dos transportes públicos; a compostagem de resíduos orgânicos, etc. 

d) Formação de grupos e definição do tema do Projeto. Cada grupo tem, em geral, 4/5 alunos. 

Sugerem-se problemas bem delimitados, para que as propostas sejam muito concretas.  

e) Sessão de trabalho da equipa de coordenação com os alunos nas escolas, a fim de dialogar com 

alunos e professores sobre os objetivos do Projeto e os projetos daqueles que irão ser desenvolvidos.   

f) Sessões de trabalho sobre o Plano Diretor Municipal. Sempre que possível, técnicos das 

autarquias reúnem com alunos e professores e partilham as principais preocupações do Plano Diretor 

Municipal, que ajudam a enquadrar os problemas que os alunos estão a pesquisar. Esta constitui 

também uma forma de aproximar os alunos do poder local. Naturalmente, com a pandemia, algumas 

destas reuniões passaram a ser realizadas por videoconferência.  

 
Figura 1 – Grupo de alunas entrevista um residente  

 
g) Realização de trabalho de campo. Os alunos vêm para a rua, fotografam os espaços ou 

equipamentos sobre que querem atuar e escutam as populações, em pequenos inquéritos ou entrevistas 

(Figura 1). Quando os alunos se dirigirem à população, a fim de recolher a sua opinião sobre um 

https://cgeop.pt/
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problema, esta também é uma forma de a sensibilizar para o mesmo. Com a pandemia, muitos dos 

inquéritos passaram a ser realizados pelas redes sociais, a própria captura de imagens passou a ser 

indireta, etc.   

h) Elaboração das propostas pelos alunos. As propostas são apresentadas através de um recurso 

multimédia, geralmente um Powerpoint, mas crescentemente os alunos adotam os vídeos. É também 

estimulada a elaboração de cartazes com as propostas dos alunos, pela visibilidade acrescida que daí 

decorre. 

i) Avaliação intermédia. Em fevereiro, os alunos descrevem na Plataforma do Projeto as atividades 

que já realizaram, as que lhes faltam concretizar, bem como as dificuldades sentidas. Desde o IGOT, 

uma equipa de estudantes respondem a cada uma destas auto-avaliações, geralmente elogiando o 

trabalho já desenvolvido e dando sugestões para o trabalho futuro, como o trabalho de campo. Esta 

avaliação intermedia é muito valorizada pelos alunos, que têm aqui um feedback fornecido por alguém 

exterior à sua escola.     

i) Participação nos concursos temáticos temáticos já referidos, que valorizam trabalhos que os 

alunos iam desenvolvendo ao longo do Projeto (fotografias, vídeos, textos…) e que estimulam diferentes 

competências dos alunos. Também aqui os júris dos concursos também são constituídos por estudantes 

do IGOT. 

j) Seminário Nacional, de divulgação das propostas dos alunos, no final do ano letivo. Cada grupo 

apresenta as suas propostas e, da parte da tarde, a par de algumas intervenções, atribuem-se prémios e 

outras distinções. Esta tradição do Seminário final mantém-se na generalidade dos países. Na pandemia, 

realizou-se em formato online (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2 – No Seminário Nacional online de 2021, um grupo apresenta a sua proposta 

 
l) A divulgação das propostas prolonga-se, depois, pelas escolas, assembleias de jovens e junto do 

poder local – o que tem contribuido para a implementação de algumas propostas dos alunos pelas 

autarquias, mesmo que de forma adaptada,  

l) Avaliação do Projeto. No final do ano letivo, é lançado um inquérito de avaliação, a alunos e 

professores, de resposta anónima. As opiniões são invariavelmente positivas, como a de um aluno que 

refere a “Oportunidade de olhar para o local onde vivemos e pensar como melhorá-lo, fazer algo por 

nós, tão jovens… é através destes projetos que nos interessamos mais por estes aspetos importantes na 

nossa vida como cidadãos.” Em geral os alunos não valorizam as competências de pesquisa e tratamento 

da informação que desenvolvem. De entre os aspetos menos positivos, os alunos mencionam o tempo 

dispendido com o Projeto, quando “vamos ter exames”, como menciona outro aluno. Também as 

apreciações dos docentes são positivas quanto ao crescimento educativo dos seus alunos.  

O Projeto acaba por se desenvolver, assim, o longo de todo um ano letivo.  
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5. Conclusões 

O Projeto Nós Propomos! transforma o conhecimento escolar em conhecimento socialmente útil e 

concretiza o desafio de educar para a cidadania no trabalho de problemas comunitários concretos. O 

Projeto tem persistido a nível nacional, mesmo sem financiamentos institucionais, bem como a nível 

internacional: é o projeto educativo surgido em Portugal como maior divulgação internacional. Está 

presente também em Portugal, Espanha, Moçambique, Brasil, Colômbia, Perú, México e, mais 

recentemente, Costa Rica. Tal demonstra que há todo o um percurso a realizar em direção a uma 

educação geográfica renovada mais comprometida com a comunidade. E é a propria educação 

geográfica que se tem prestigiado, nacional e internacionalmente, através do próprio Projeto Nós 

Propomos! 

Desde 2011, o Projeto já mobilizou mais de uma centena de escolas e 12000 alunos. Por isso mesmo, 

ele é, naturalmente, conhecido em todo o país. Fora do quadro do Projeto, lentamente, tem-se tornado 

cada vez mais comum no trabalho escolar quotidiano os professores questionarem os alunos sobre a 

resolução de problemas territorais, ao arrepio da tradição escolar portuguesa. Nos próprios exames 

nacionais de Geografia A, de grande visibilidade e impacto, desde 2018, doze anos depois de realizados 

os primeiros exames que deveriam contemplar o Estudo de Caso, têm surgido questões sobre medidas 

a tomar pelos alunos perante problemas concretos. Alunos e professores que participam no Projeto, 

referem tratar-se de “perguntas Nós Propomos!”, por nelas reconhecerem os objetivos de intervenção 

cidadã do Projeto. Diríamos, antes, estarmos perante o aparecimento de uma nova cultura escolar, de 

desafiar os alunos a construirem novas propostas territoriais. Porque, em grande medida, inspiradas no 

Projeto, podemos falar de uma “cultura escolar Nós Propomos!”. Para além do Projeto, em si mesmo, 

este é um legado que importa preservar. 

 

Bibliografia 

Araya Palacios, F, Souto González X. M. & Claudino S. (2018). Perspectives on Global Understanding in Ibero-

American Countries. In A. Demirci, R. Miguel González, & S. W. Bednarz (Eds.), Geography Education for 

Global Understanding, (pp. 131-142). Cham: Springer.    

Ferrão, J., & Dasi, J. F. (2016). Governança/Gobernanza/Governance. In J. A. R. Fernandes, L. López Trigal, & E. S. 

Sposito, Dicionário de Geografia Aplicada. Terminlogia de análise, do planeamento e da gestão do território, 

(pp. 237-238) (2ª Ed.). Porto: Porto Editora. 

Fonseca, A. (2001). Educar Para a Cidadania: Motivações, Princípios e Metodologias. Porto: Porto Editora. 

Figueiredo, C. C. (2005). Formação Cívica. E agora, um tempo para reflectir? In C. Carvalho, F. Sousa & J. Pintassilgo 

(org.), A educação para a cidadania como dimensão transversal do currículo escolar, (pp. 23-47). Porto: Porto 

Editora. 

García-Pérez, F. F., Alba-Fernández, N. & Navarro-Medina, E. (2015). La formación inicial del professorado para 

enseñar ciudadanía. Experinecias en los neveles de grado e de máster. In B. Borghi, F. F. García-Pérez & O. 

Moreno-Fernández, Novi Cíves. Cittadini dall infanzia in poi, (pp. 137-148). Bologna: Pàtron Editores. 
 

 

 

https://cgeop.pt/

