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A TRANSPOSIÇÃO DA INVESTIGAÇÃO RESULTANTE DAS TESES DE 
MESTRADO E DOUTORAMENTO PARA OS PROGRAMAS 

CURRICULARES DO ENSINO SECUNDÁRIO 

O caso das novas tecnologias de análise territorial 

 

RESUMO 
 

A associação da produção científica universitária recente às matérias dadas no ensino 

secundário é um elemento fundamental para despertar nos alunos pré-universitários o 

interesse para os problemas da actualidade, fazendo-os compreender a ligação entre o 

desenvolvimento da ciência e a sua aplicação prática. 

 

O presente trabalho visa a transferência de conhecimento da investigação universitária para 

o ensino secundário, fazendo emergir estudos que revelam interesse para a disciplina de 

Técnicas de Ordenamento do Território do curso de Técnicas de Ordenamento do Território 

e Ambiente. Pretende-se responder aos seguintes objectivos: avaliar teses de mestrado e 

de doutoramento no âmbito do Ordenamento do Território, da Análise Espacial e do SIG; e 

apresentar uma proposta de agregação dos estudos de caso aos temas/conteúdos daquela 

disciplina. Para tal, realizaram-se inquéritos a professores e alunos nas escolas, 

consultaram-se bases de dados de produção científica nacional e analisou-se a adequação 

dos estudos seleccionados ao desenvolvimento das capacidades/competências dos alunos. 

 

Esta investigação aponta para várias conclusões, destacando-se a que poderá estar a 

condicionar mais fortemente a difusão pelo ensino secundário e na sociedade em geral: a 

quase ausência de divulgação dos resultados da investigação realizada nas teses de 

mestrado e doutoramento, pelo facto de, em algumas instituições, estes trabalhos ficarem 

“cativos” nas bibliotecas. 
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A TRANSPOSIÇÃO DA INVESTIGAÇÃO RESULTANTE DAS TESES DE 
MESTRADO E DOUTORAMENTO PARA OS PROGRAMAS 

CURRICULARES DO ENSINO SECUNDÁRIO 

O caso das novas tecnologias de análise territorial 

 

ABSTRACT 

 
Linking recent university’s scientific production to the subjects lectured at the secondary 

schools is a fundamental action in order to raise awareness of pre-university students to 

present day problems, making the students understand the connection between scientific 

development and its practical application.  

 

This research main goal set the stage and proceed to transfer some of the knowledge 

developed at the university level to the secondary system, pointing out the studies that might 

be used by the discipline of “Techniques of Urban and Regional Planning and Environment”. 

It is this dissertation objective to answer the following goals: evaluate Master and Ph.D. 

dissertations in the scope of Urban and Regional Planning, Spatial Analysis, and GIS; 

presenting an aggregation of the case studies accordingly to the dissertation’s 

subjects/content. In order to reach these objectives students and faculty were surveyed at 

schools; data-base Master and Ph.D. Dissertations were accessed and, finally, it was done 

an evaluation of the possibility of importing some of the selected studies in order to increase 

the development of the student’s capacities.  

 

This research main conclusion points out to the fact that there is one major element 

constraining the spread of research at the secondary system but also to the overall society, 

that is the fact that there is a lack of diffusion of the research developed at Master and Ph.D. 

Dissertations, in some cases the dissertations rest captive at libraries with little or no use. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - PROBLEMATIZAÇÃO 

Tem-se verificado ao longo do tempo, que pouca da investigação realizada nas 

universidades é canalizada para os manuais do ensino secundário, reduzindo algumas das 

potencialidades que a inovação associada poderia gerar.  

 

A ligação da produção científica recente às matérias dadas no ensino secundário permitiria, 

despertando nos alunos pré-universitários, o interesse para os problemas da actualidade, 

fazendo-os compreender a ligação entre o desenvolvimento da ciência e a sua aplicação 

prática. Em última análise, esta associação permitiria produzir alunos mais interessados em 

conhecer, em seguir os seus estudos de modo a descobrir e responder a novos problemas. 

 

A disciplina de “Técnicas de Ordenamento do Território” (TOT), incluída actualmente no 

plano de estudo do Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente (TOTA) do 

ensino secundário, tem o propósito de sensibilizar os alunos para a importância e 

necessidade de gerir e ordenar adequadamente o território. Gestão cada vez mais apoiada 

no recurso às diferentes tecnologias de informação de carácter geográfico, as quais 

assumem um papel relevante na análise gráfica e cartográfica. 

 

Esta disciplina começou a ser leccionada no ano lectivo 2004/2005 e é agora o momento de 

fazer uma primeira avaliação da forma como está a ser ministrada (conteúdos e pessoal 

docente e discente). 

 

A consulta, a análise e o debate de casos práticos de aplicação é uma das estratégias a 

utilizar pelo professor que permite efectuar uma avaliação crítica dos conteúdos teóricos. 

Deste modo, faz sentido analisar as suas necessidades e verificar de que modo se poderá 

enriquecer esta disciplina através da transferência do conhecimento do ensino universitário 

para o ensino secundário (como resposta a um dos problemas apontados por vários autores 

no passado: não há grande articulação entre os dois sistemas e a continuação dos estudos 

nestas áreas torna-se pouco apelativa para os alunos do ensino secundário). 

 

O presente trabalho visa a transferência de conhecimento da investigação universitária para 

o ensino secundário, fazendo emergir estudos que revelem interesse para o ensino 

secundário, em particular, para a disciplina referida, no que concerne ao estudo de questões 

e de problemas actuais de organização do espaço. A intenção é de consolidar os conteúdos 
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programáticos daquela disciplina com “estudos de caso”, resultantes da produção científica, 

delineados como propostas de ordenamento do espaço. 

 

Estas preocupações não são novas, no entanto, a nível internacional muitas são as acções 

desencadeadas e os estudos publicados. Seguidamente apresenta-se uma resenha do 

estado da arte que servirá de suporte a esta investigação. 

 

1.2 - OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Esta tese apresenta dois objectivos distintos mas complementares; cada um destes 

objectivos gerais é detalhado num conjunto de objectivos específicos: 

 

1. Avaliar teses de mestrado e de doutoramento no âmbito do ordenamento do território, 

que utilizam métodos de Análise Espacial integrados em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), com o propósito de constituir uma base de estudos de caso, materiais, 

metodologias e conclusões que posteriormente possa ser canalizada para o ensino 

secundário. 

 

o Compilar a produção de teses de mestrado e doutoramento na área temática de estudo; 

o Selecção de temas que possam contribuir para a consolidação dos conteúdos do 

programa da disciplina “Técnicas de Ordenamento do Território”; 

o Avaliação dos temas das teses de mestrado e de doutoramento utilizando SIG e outras 

TIC; 

o Avaliar a contribuição em termos de estudos de caso, materiais, metodologias e 

conclusões apresentadas para a disciplina do ensino secundário. 

 

2. Incorporar estes estudos na disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território, do 

Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente surgido no contexto da 

reforma do ensino secundário de 2004/2005, será uma sugestão a apresentar, na 

expectativa de motivar os alunos para a teoria e prática desta disciplina. 

 

o Avaliar a disciplina objecto do estudo, através de inquéritos a alunos e a docentes, 

sobre o grau de satisfação/compreensão e aprendizagem dos temas incluídos no 

programa para o 10º ano; 

o Detenção de fragilidades, e de elementos positivos, na forma como a disciplina está a 

ser ministrada;  

o Apresentar a sugestão de incorporar os temas seleccionados, como “estudos de caso”, 

com interesse para o programa da disciplina.  
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1.3 - METODOLOGIA GERAL 

Tendo em conta os objectivos que se pretendem realizar, os métodos propostos para tal 

serão os seguintes: 

Para responder ao primeiro objectivo:  

“Avaliar teses de mestrado e de doutoramento no âmbito do ordenamento do território, 

que utilizam métodos de Análise Espacial integrados em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), com o propósito de constituir uma base de estudos de caso, 

materiais, metodologias e conclusões que posteriormente possa ser canalizada para o 

ensino secundário”. 

 

 Consultar bases de dados de produção científica, para compilar a produção de 

teses de mestrado e de doutoramento, em que foi utilizado SIG e TIC, integrando 

elementos de análise espacial; 

 Seleccionar os temas que utilizam os métodos e as técnicas indispensáveis à 

aplicação dos princípios da gestão e do ordenamento do território, tendo por base 

situações concretas e actuais; 

 Construir uma ficha-resumo dos temas seleccionados para análise e avaliação dos 

estudos que englobam;  

 Catalogar por chave a ficha temática; 

 Fazer uma avaliação da contribuição em termos de estudos de caso, materiais, 

metodologias e conclusões que permitam ser explorados como estratégia de 

motivação dos alunos para os temas e sub-temas do programa da disciplina de 

TOT. 

 

Para responder ao segundo objectivo: 

“Incorporar estes estudos na disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território, do 

Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente surgido no contexto da 

reforma do ensino secundário de 2004/2005, será uma sugestão a apresentar, na 

expectativa de motivar os alunos para a teoria e prática desta disciplina.”. 

 

 Realizar um inquérito aos professores que leccionam a disciplina do 10º ano de 

TOT, para obter dados sobre as suas habilitações profissionais e as suas práticas 

no ensino da disciplina; 

  Realizar um inquérito aos alunos que frequentam a disciplina, para obter dados 

sobre o grau de satisfação/compreensão e de aprendizagem dos temas/conteúdos 

da disciplina; 

 Apresentação dos temas/sub-temas do programa da disciplina; 
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 Elaborar um quadro síntese de agregação dos estudos de caso das teses 

seleccionadas aos conteúdos do programa da disciplina. 

 

Estas acções desenvolveram-se em três etapas distintas, correspondentes também a três 

momentos de reflexão e investigação diferenciada: o primeiro regeu-se pela pesquisa 

documental, bibliográfica, na procura e descoberta de informação potencialmente relevante 

para este trabalho; o segundo, pela recolha de informação empírica nas escolas, por meio 

de inquéritos, durante o ano lectivo de 2004/2005; e o terceiro, novamente pela pesquisa 

documental, como método de recolha da investigação científica produzida nos últimos anos 

em teses de mestrado e de doutoramento propostas como objecto de estudo a este 

trabalho.  

 

A sequência da investigação deveu-se a uma opção de melhor procedimento para a 

resposta às questões de investigação: para que se possa dar transferência de informação 

do ensino universitário para o secundário teve que se conhecer o estado da arte (pelo que a 

pesquisa bibliográfica foi fundamental – garantia o contexto nacional e internacional e era já 

uma fonte de metodologias quer para os inquéritos, quer para o processo de transferência 

de conhecimento); posteriormente, foi necessário conhecer bem a situação do ensino da 

disciplina, para a qual se irá procede à transferência de conhecimento (daí a necessidade 

dos inquéritos como segunda fase de investigação); por último, com o conhecimento do que 

se faz, com o conhecimento do que se vive no ensino secundário foi então possível aplicar a 

metodologia e assim efectivar o processo de transferência de conhecimento (objectivo 

último desta tese).  

 

1ª FASE: Pesquisa documental - Análise contextual 

 

a) Pesquisa bibliográfica: análise das tendências da evolução do sistema educativo pela 

leitura de estudos nacionais e internacionais recentes, subordinados ao tema da educação, 

em torno dos esforços da reforma, no que diz respeito às novas formas de ensinar, focando 

os seguintes aspectos: cooperação entre o trabalho da investigação científica e o ensino; 

concepções epistemológicas da ciência; pesquisa sobre a implementação de práticas 

inovadoras nas salas de aula; programas de preparação/actualização de professores; 

programas de estágios para alunos num ambiente real de investigação. 

 

b)  Análise de documentos legislativos: consulta da actual legislação relativa à reforma do 

ensino secundário, emanada do ME, especificamente onde se estabelecem os princípios 

orientadores da organização e da gestão do currículo, referente aquele nível de educação; 
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c) Análise dos programas: consulta dos programas da disciplina de “Técnicas de 

Ordenamento do Território” do 10º e 11º anos, homologados pelo Ministério da Educação. 

 

2ª. FASE: Recolha de dados empíricos – Avaliação das condições/capacidades  

 escolares 

 

a) Identificação das escolas onde o curso foi leccionado: Informação obtida através da 

Associação de Professores de Geografia (APG) e das Direcções Regionais de Educação 

(DRE); 

 

b) Indicações sobre a representação dos professores: realização de um inquérito por 

questionário a todos os professores que leccionaram a disciplina; 

 

c) Indicações acerca dos estudantes: realização de um inquérito por questionário aos 

alunos do ensino diurno das quatro escolas da região de Lisboa e aos do ensino nocturno, 

pertencentes a uma escola de Lisboa e a outra do Algarve. 

 

3ª. FASE: Recolha de informação das teses de mestrado e doutoramento e  

transferência do conhecimento da investigação universitária para o ensino  

secundário  

 

a) Selecção das Instituições Universitárias: selecção da Universidade Técnica de Lisboa e 

da Universidade Nova de Lisboa, detentoras de produção de teses com potencial interesse 

para este trabalho; 

 

b) Selecção das teses: pesquisa de teses produzidas pelas instituições seleccionadas, 

através do seu “catálogo online” pela combinação de palavras-chave e/ou assunto, ou 

directamente, no caso de existirem, nas suas “base de dados online” de teses; 

 

c) Avaliação dos temas de tese: identificação do tema da tese e verificação da aplicação a 

um estudo de caso, de forma a apurar as mais valias para o ensino da disciplina; 

 

d) Recolha da informação dos estudos de tese seleccionados: preenchimento de uma 

ficha-resumo composta por duas partes, para o registo da identidade da tese, síntese do 

estudo de caso e possíveis contributos para o ensino da disciplina; 

 

e) Contributos para o processo ensino/aprendizagem da disciplina: proposta de agregação 

dos estudos de caso aos temas/conteúdos programáticos para o 10º e 11º anos, ao nível 
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das capacidades/competências a desenvolver ao longo de cada conteúdo, compilação de 

materiais e sugestão de metodologias a utilizar. 

 

1.4 - ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

De modo a reflectir de forma sequencial o processo de investigação desenvolvido nesta 

tese, esta encontra-se organizada em cinco grandes capítulos:  

 

O primeiro capítulo corresponde à introdução que contém os grandes objectivos de 

desenvolvimento e as principais fases metodológicas;  

 

O segundo capítulo reporta o estado da arte no contexto nacional e internacional;  

 

O terceiro capítulo é dedicado à análise estrutural da disciplina de Técnicas de 

Ordenamento do Território. É feita uma abordagem aos novos objectivos e organização que 

a presente revisão curricular define para o ensino secundário, especificamente para o curso 

de TOTA. É apresentada a análise dos dados recolhidos, a alunos e professores, das 

escolas onde houve condições para a concretização da oferta do curso; 

 

O quarto capítulo corresponde à avaliação e selecção dos estudos de teses no âmbito do 

ordenamento do território, que utilizem SIG ou outras TICs. É feita a recolha de materiais 

contidos nestes estudos e elaborada uma síntese de cada estudo de caso seleccionado; 

 

O quinto capítulo recupera a selecção dos estudos de caso efectuada anteriormente e 

apresenta uma proposta de agregação aos temas/conteúdos programáticos da disciplina 

para os dois anos do curso. São apresentados materiais de consulta e sugestão de 

metodologias resultantes daqueles estudos; 

 

O sexto capítulo apresenta as conclusões deste trabalho. 
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2 – ESTADO DA ARTE 
 

Análises contemporâneas sugerem que, para os estudantes obterem um maior sucesso 

escolar são necessárias novas maneiras de pensar, de aprender e de ensinar, sendo 

vantajosa uma estreita cooperação entre o trabalho de investigação científica e o ensino. 

 

Para tal, os esforços de reforma levados a cabo em diversos países, realçam a importância 

de criar imagens da ciência que sejam consistentes com as práticas científicas actuais e 

com as perspectivas construtivistas (SCHWARTZ et al., 2004), avivando o papel da 

investigação como componente fundamental no ensino da ciência (KEYS et al., 2001). 

 

Em consequência, os currículos e as práticas educativas deviam centrar-se no pensamento 

activo, empenhado e na investigação, descoberta e pensamento crítico dos estudantes 

(DAVIS, 2003). 

 

Assim reflectem os documentos respeitantes aos planos actuais de reforma por exemplo 

nos EUA, integrados no National Science Education Standards [NSES] que propõem a 

investigação como a estratégia central para o ensino das ciências. Acrescentam ainda, que 

o compromisso com actividades de investigação semelhantes às realizadas pelos 

cientistas fornece um contexto de estudo conducente ao desenvolvimento do 

conhecimento sobre os métodos e as actividades através dos quais a ciência progride. 

Segundo o NSES (citado em SCHWARTZ et al., 2004): 

 

“A investigação científica implica a realização de observações; colocação de 
perguntas; consulta de livros e outras fontes da informação para descobrir o 
que já é conhecido; planeamento de investigações; revisão do que já é 
conhecido à luz da evidência experimental; utilização de ferramentas para 
recolher, analisar, e interpretar dados; proposta de respostas, explicações, e 
previsões; e comunicação dos resultados. A investigação requer a 
identificação dos pressupostos, o uso do pensamento crítico e lógico, e a 
consideração de explicações alternativas.”. 
 

Na perspectiva de SCHWARTZ (2004) a investigação científica, dentro da sala de aula, 

implica projectos em que os alunos activamente se envolvem em processos de 

investigação, com a orientação de professores, para alcançar uma compreensão das ideias 

cientificamente aceites, determinadas pelo currículo.  
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Para que a ciência da escola seja autêntica, os estudantes devem realizar investigação 

científica (ROTH, 1993), o que implica, segundo este autor, que desenvolvam aspectos 

comuns com as actividades dos cientistas, das quais se destacam as seguintes: 

••  identificar problemas e soluções e testar estas soluções; 
••  projectar os seus próprios procedimentos e análise de dados;  
••  desenvolver perguntas baseadas no seu conhecimento prévio;  
••  partilhar e discutir procedimentos, produtos e soluções. 
 

De uma forma concisa, Bybee (citado em SCHWARTZ et al., 2004), descreve a “ciência como 

investigação” compreendendo três elementos principais: (1) competências em investigação 

científica - em que os estudantes devem ser capazes de fazer; (2) conhecimento sobre 

investigação científica - o que os estudantes devem compreender sobre a natureza da 

investigação científica; e (3) abordagem pedagógica para o ensino do conteúdo científico – 

em que os estudantes desenvolvem concepções epistemológicas da ciência. 

 

A epistemologia da ciência refere-se aos valores e suposições subjacentes que são 

intrínsecas ao conhecimento científico, incluindo as influências e limitações que resultam da 

ciência como um empreendimento humano. E, a investigação científica refere-se às 

características da actividade científica e aos processos através dos quais o conhecimento 

científico é adquirido (LEDERMAN, 2002).  

 

De uma forma básica a intersecção destes domínios do conhecimento, junto com uma 

compreensão da utilidade daquele conhecimento para o indivíduo e a sociedade, representa 

a base conceptual para um indivíduo cientificamente instruído. 

 

A importância de uma compreensão da história e teoria da ciência tem sido destacada por 

muitos autores como algo a ser incorporado, explicitamente, nos conteúdos curriculares 

(SCHWARTZ et al. 2004). Este aspecto tem sido enfatizado inclusive nas recomendações 

curriculares de vários países, como por exemplo Inglaterra e Estados Unidos da América. 

 

Assim, no ensino das ciências, uma compreensão dos modos pelos quais o conhecimento 

científico tem sido historicamente construído parece ser tão importante quanto os conteúdos 

em si mesmos. Não basta ao estudante dominar os conteúdos científicos sem ter uma 

noção do contexto histórico no qual tenham sido desenvolvidos (RUDOLPH, 2002). O que 

está em causa, é a necessidade de ensinar a pensar, a reflectir e a criticar, para que haja 

um verdadeiro ensino da ciência (BENCZE, 2000). 

 

Ainda que alguns currículos orientem para actividades práticas de investigação científica, o 

mundo real da ciência não é tipicamente representado na sala de aula (CHINN et al., 2002). 
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Raramente se promove, dentro da sala de aula, o raciocínio complexo como ele é expresso 

dentro da comunidade científica. Todavia, é importante desenvolver tarefas de investigação 

na sala de aula que sejam eficazes na simulação da ciência autêntica, e avaliar a sua 

proximidade com as tarefas da investigação num ambiente real. Tendo em conta que os 

manuais do estudante têm uma grande influência no ensino das ciências, será conveniente 

uma análise cuidada às tarefas de investigação incluídas, para as várias disciplinas (CHINN 

et al., 2002). 

 

Investigar os esforços da reforma “requer a pesquisa crítica, sistémica, a partir de várias 

perspectivas, já que múltiplos factores e uma combinação de esforços interrelacionados 

podem surgir como caminhos e/ou obstáculos à mudança da prática nas salas de aula” 

(DAVIS, 2003). 

 

O contexto sócio-cultural da escola tanto pode fornecer vastas oportunidades como 

restrições evidentes na implementação da investigação na sala de aula. Verifica-se que os 

estudantes com mais conhecimentos e com melhores capacidades cognitivas possibilitam 

oportunidades mais amplas. Verifica-se também que estudantes de cursos técnicos podem 

revelar maior aproximação a práticas baseadas em investigação do que estudantes das 

áreas científicas. 

 

Contudo, representam barreiras sérias à investigação restrições como a falta de tempo ou a 

obrigatoriedade de concluir programas. 

 

Neste sentido (KEYS et al., 2001), propõem uma agenda de pesquisa organizada em quatro 

domínios principais, que são os seguintes: 

 

• Atitude cultural dos professores perante a investigação; 
• Base de conhecimentos do professor para implementar investigação; 
• Práticas de investigação elaboradas pelo professor; 
• Aprendizagem dos alunos a partir de uma instrução baseada em investigação, 

incluindo conhecimento conceptual, racionalização, e compreensão epistemológica 
da ciência. 

 

Trata-se de informação que pode ser útil a professores interessados em implementar novas 

práticas na sala de aula assim como para se avaliar a eficácia da investigação como uma 

ferramenta de ensino e de aprendizagem das ciências. 
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Esta pesquisa terá também um impacto relevante, sobre a educação das ciências, 

sobretudo no actual momento de mudança, porque tais estudos irão ter reflexos 

determinantes sobre o que poderá ser realizado em grande escala. 

 

Conforme a publicação de estudos recentes, é com esta visão reformista da educação, que 

alguns professores, começam a implementar práticas inovadoras nas salas de aula. 

Um tema que emerge desses estudos, é a investigação baseada em perguntas autênticas 

geradas a partir de experiências dos alunos, o que constitui uma estratégia para ensinar a 

ciência (VAN ZEE et al., 2001). Esta estratégia, leva frequentemente o professor a encorajar 

os alunos a fazerem eles próprios perguntas sobre temas que os interessa e que poderão 

de facto investigar. Indicam que os alunos estão empenhados em descobrir o sentido 

daquilo que estão a aprender e podem colocar questões que necessitam de ser discutidas.  

 

Um outro estudo destaca a implementação de uma nova estrutura escolar através de um 

novo currículo de ciências, que forneceu aos professores um meio para implementar 

abordagens educativas “centradas no pensamento activo, empenhado, e na investigação, 

descoberta e pensamento crítico dos estudantes” (DAVIS, 2003). 

 

São programas que utilizam um modelo educativo baseado na teoria de aprendizagem 

construtivista, que permitem aos alunos reflectir sobre o conhecimento e participar em 

práticas e investigações para explorar conceitos chave. A estratégia de aprendizagem 

utilizada foi o trabalho cooperativo para resolver problemas, discutir ideias e desenvolver 

capacidades sociais.  

 

O manual do estudante forneceu textos explicativos de conceitos da ciência e tarefas de 

aprendizagem a realizar na sala de aula. Muitos textos incluíam noções de história e teoria 

da ciência.  

 

As investigações deram oportunidades aos estudantes de participar em actividades práticas 

de investigação científica e de solução de problemas, e a comunicar as suas abordagens 

científicas a outros. 

 

Tais abordagens educacionais permitiriam aos alunos: 

 

••  Sentir o entusiasmo de conhecer e compreender o mundo à sua volta; 
••  Usar métodos e princípios científicos apropriados na tomada diária de decisões; 
••  Envolverem-se conscientemente na discussão pública sobre questões do foro 

científico e tecnológico; 
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••  Aumentar a sua produtividade económica em consequência da aquisição de 
conhecimentos e capacidades.   

 

Tal como Hurd (citado em DAVIS, 2003) interpreta, trata-se de um “currículo vivido”, muito 

mais próximo dos interesses e necessidades dos estudantes de hoje, levando-os a 

descobrir um sentido para a ciência no seu quotidiano e ocupá-los na prática científica.  

 

Ensinar e aprender encontram-se frequentemente desligados dos problemas vividos pelas 

comunidades no seu dia-a-dia, e os alunos muitas vezes não conseguem ver como as 

capacidades que adquirem na escola têm utilidade no mundo do trabalho ou no seu 

quotidiano (BOUILLION et al., 2001).  

 

“Aprender baseado em problemas” ou investigar “Estudos de Caso”, são estratégias usadas 

pelos professores que constituem também um contributo bastante válido para o ensino, pois 

permite aos alunos alcançar uma compreensão significativa das ideias cientificamente 

aceites, determinadas pelo currículo. 

 

Um caso exemplificativo desta estratégia que os autores apresentam, consistiu no 

desenvolvimento de um projecto numa escola pública de Chicago, que usou um problema 

sentido pela comunidade a que pertenciam os alunos envolvidos, como base para o ensino 

de múltiplas disciplinas. Mais exactamente, o problema de poluição de um rio local. O 

desafio foi relacionar a ciência curricular com o conhecimento da comunidade, para 

encontrar uma solução de benefício mútuo. 

 

O projecto envolveu quatro partes essenciais: a) “mundo real” problema baseado na 

comunidade; b) comunidade escolar; c) problema baseado na aprendizagem; d) produtos 

desenvolvidos pelos estudantes considerados mutuamente úteis aos participantes do 

projecto. 

 

Os alunos empenharam-se numa variedade de actividades, incluindo a aprendizagem sobre 

poluição e ecossistemas, desenvolveram planos de conservação, recolheram e analisaram 

dados, partilharam resultados, implementaram estratégias para mobilizar acções da 

comunidade e  planearam a recuperação das margens do rio. 

 

O projecto “Chicago River” cresceu para um outro projecto mais vasto, chamado 

“Aprendizagem Baseada na Realidade” que envolveu nove escolas de outro Estado, para 

ser explorado noutros problemas. Serviu também para estabelecer associações escolares, 

como “âncoras curriculares” e contextos de estudo de estudantes. 
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Os autores caracterizaram as actividades do projecto “Chicago River”, como o resultado da 

ligação entre conhecimento e experiência para apoiar actividades com consequências para 

o estudo de estudantes, eficácia e interesse em ciência. 

 

A ênfase na investigação como pedagogia não é nova. De acordo com Yager (citado em 

SCHWARTZ et al., 2004), após o sucesso do Sputnik em 1957, o impulso para um maior 

avanço científico nos EUA despoletou o desenvolvimento de numerosos currículos de 

ciência focados na investigação, em especial no trabalho laboratorial dos currículos de 

ciência do secundário, como biologia e física. Como é referido por Shulman e Tamir (citado 

em SCHWARTZ et al., 2004), os estudantes deveriam compreender “a iniciativa científica, os 

cientistas e a forma como eles trabalham, a existência de uma multiplicidade de métodos 

científicos, a inter-relação entre ciência e tecnologia e entre as várias disciplinas da ciência”. 

 

O ensino baseado em investigação tal como Crawford o vê (citado em KEYS et al., 2001) 

requer um profundo conhecimento de práticas pedagógicas por parte do professor, incluindo 

uma compreensão epistemológica da ciência, conhecimento do currículo e também um 

conhecimento dos alunos, tendo que saber como instruir, dirigir e colaborar com eles. 

 

Como os professores têm um conhecimento muito próximo dos seus próprios alunos e 

porque são os responsáveis pela sua aprendizagem, serão eles a resolver, de entre as 

várias influências possíveis, o que será estabelecido na sala de aula. 

 

Todavia, não existem “receitas” concretas de como conduzir a investigação: terá, sim, que 

ser o professor a suscitar condições de aprendizagem facilitadoras na sua prática de aula. 

(ALTET, 2000; KEYS et al., 2001). 

 

Uma questão a considerar diz respeito aos processos enraizados na prática dos professores 

derivados do “conhecimento prático pessoal” (VAN DRIEL et al., 2001). O conhecimento 

prático compõe-se do conjunto de conhecimentos, concepções, crenças e valores, e é o 

resultado principalmente da sua experiência de ensino. Segundo estes autores, os esforços 

de reforma no passado foram muitas vezes mal sucedidos porque não tomaram em conta 

os conhecimentos existentes, crenças e atitudes dos professores. 

 

Porque, o conhecimento prático pessoal exerce uma influência significativa sobre os modos 

como os professores respondem à modificação educativa, são necessários programas de 

desenvolvimento profissionais de longo prazo para conseguir modificações duradouras no 

conhecimento prático dos professores. Ou seja, face “às mudanças introduzidas pelas 
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reformas curriculares e às novas formas de ensinar, há necessidade de adaptação por parte 

dos professores” (DAVIS, 2003). 

 

Programas de preparação/actualização de professores, incluindo tanto os métodos como os 

cursos das disciplinas nucleares, estão a ser incluídos na reforma educativa nos Estados 

Unidos da América, para um aperfeiçoamento nas práticas de ensino dos professores, com 

o objectivo de melhorar os resultados dos seus alunos.  

 

O programa ACEPT - Arizona Collaborative for Excellence in the Preparation of Teachers, é 

um dos vários esforços de reforma educativa implementado desde há oito anos, pela 

Universidade do Estado de Arizona para melhorar a instrução de ciências e matemáticas 

aos estudantes, em particular dos cursos de futuros professores. 

 

Trata-se de um programa de preparação de professores, para os métodos do ensino 

reformado. Métodos que são baseados em parte nos princípios de ensino eficaz, assente 

num tipo de aprendizagem que deverá ser activa, centrada no aluno e orientada para a 

investigação (ADAMSON et al., 2003). 

 

O principal mecanismo do programa de reforma do ACEPT tem sido workshops de Verão 

com a duração de um mês, onde são introduzidos aos participantes os novos métodos de 

ensino da investigação, para em seguida eles os aplicarem no seu curso. 

 

As análises feitas a este programa indicam que os estudantes que frequentaram os cursos 

do ACEPT, obtiveram notas mais altas no final do seu curso e, que depois de se graduarem 

e se tornarem professores os seus alunos obtiveram resultados significativamente melhores 

em termos de raciocínio científico, epistemológico e conceitos da matéria científica. Estes 

resultados apoiam a hipótese de que os professores ensinam como foram ensinados. 

 

Projectos idênticos estão a ser também desenvolvidos nas “Universidades Pedagógicas” da 

União Europeia. Por exemplo, face às inovações curriculares nas escolas secundárias 

espanholas, um grupo de professores da Universidade Autónoma de Barcelona, apresentou 

à STTIS1, um programa de formação de professores, para implementar uma sequência de 

ensino inovador sobre a degradação de energia (PINTÓ et al.,  2004). 

 

O programa, para além de incluir dados empíricos e certos fundamentos teóricos 

relacionados com a degradação de energia, desenvolve um workshop, intitulado “Ensino 

                                                 
1 STTIS (Science Teacher Training in an Information Society) é um projecto de pesquisa financiado 
pela União Europeia 
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sobre Degradação de Energia”, projectado para estimular a reflexão sobre o uso da 

linguagem científica associada ao conceito da degradação de energia. 

 

A participação neste workshop permite: confrontar os professores com concepções que 

poderiam estar inadequadas, com uma visão correcta sobre a degradação de energia; 

ajudar os professores a adaptarem a sequência inovadora de uma forma consistente com a 

sua motivação científica; promover a consciencialização dos pontos essenciais de inovação; 

vantagens sobre a sequência tradicional, de uma nova linguagem que lhe é associada.  

 

Centrando agora a atenção sobre a aprendizagem fora da sala de aula – estágios – existem 

inúmeros programas, concretamente nos EUA e no Canadá, que pretendem enriquecer os 

conhecimentos dos estudantes, especialmente os do ensino secundário, nas diferentes 

áreas científicas. 

 

São programas que sugerem a aprendizagem de ciências avançadas e métodos científicos 

num ambiente real de investigação (BELL et al., 2003; ETKINA  et al., 2003; SCHWARTZ et al., 

2004).  

 

Para a sua implementação alguns institutos de investigação científica oferecem estágios de 

investigação para os estudantes envolvendo-os num contexto científico autêntico. São 

iniciativas pioneiras, que exigem uma estreita cooperação com os departamentos de ensino, 

que visam facultar aos estudantes uma aproximação ao trabalho científico como via para 

aprofundarem os seus conhecimentos e adquirirem hábitos mentais científicos. 

 

Programas desta natureza, suscitam em muitos casos uma mudança na atitude dos alunos 

no que respeita à resolução de problemas e à aquisição de conhecimentos. Eles deixam de 

temer problemas complexos e ao mesmo tempo familiarizam-se com actividades de 

investigação científica que necessitarão de usar mais tarde, num curso superior ou na sua 

vida profissional, tais como recolha de dados, procura de padrões, procura de explicações 

dos fenómenos e realização de testes consequentes.  

 

Este tipo de projectos têm demonstrado boa aceitação por parte dos estudantes, que 

voluntariamente os frequentam, e os professores reconhecem que constituem uma grande 

ajuda no seu desempenho em diversas áreas: obtêm sucesso na compreensão de 

conteúdos avançados e na resolução de problemas baseados no conteúdo do programa; e 

as atitudes face à aprendizagem melhoram com essas experiências. Também pode 

contribuir para que mais alunos possam escolher o caminho universitário.  
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Em Portugal, um exemplo deste tipo de iniciativas é o caso de um programa desenvolvido 

pelo Instituto de Estatística e Gestão de Informação da Universidade de Lisboa (ISEGI- 

UNL), que recebe alunos do ensino secundário para formação em SIG (PAINHO, et al., 

2002).  

 

Trata-se de um estágio curricular realizado no Laboratório de Novas Tecnologias, desta 

instituição, que permite aos alunos desenvolver projectos WebGIS a funcionar na Internet. A 

utilização de WebGIS tem demonstrado ser uma ferramenta eficaz para o ensino dos 

princípios fundamentais dos SIG e suas aplicações, com a possibilidade de os alunos 

partilharem os resultados dos seus projectos de SIG na Internet. Os professores 

responsáveis do projecto concluem que o desenvolvimento de tarefas deste género é a 

melhor maneira de se adquirirem competências profissionais. 
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3 – ANÁLISE ESTRUTURAL DA DISCIPLINA DE “TÉCNICAS DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO” DO CURSO TECNOLÓGICO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE DO ENSINO SECUNDÁRIO     
 

3.1 - INTRODUÇÃO  

Para a realização da presente revisão curricular do ensino secundário, o Programa do 

Governo enunciou como objectivo central para o país o seguinte: 

 

“(...) a construção de um modelo coerente de formações tecnológicas de nível 
secundário, a partir de ofertas articuladas de ensino tecnológico e profissional, 
englobando também a formação ao longo da vida, com vista à consolidação de 
um novo equilíbrio entre a oferta de ensino secundário geral, por um lado, e a 
oferta de ensino secundário tecnológico e profissional, por outro, em termos 
mais adequados aos modelos de realização profissional requeridos pelas 
sociedades modernas.” (ME. 2003). 
 

Pretendeu-se assim com esta revisão, definir novos objectivos estratégicos para o ensino 

secundário, principalmente os que promovam o aumento da qualidade das aprendizagens, 

indispensável à melhoria dos níveis de desempenho e qualificação dos alunos. A 

concretização desses objectivos estratégicos passou pela adopção de medidas de política 

educativa, visando a reforma do sistema educativo, incidindo especialmente na 

reorganização das formações e gestão do currículo deste nível de ensino, cujos princípios 

orientadores se encontram estabelecidos através do DL n.º 74/2004 de 26 de Março. 

 

Neste sentido, é feita a revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo, DL n.º 49/2005 a 30 

de Agosto, onde se estabelecem claramente, nos seus artigos 9.º e 10.º, os objectivos e a 

organização do actual ensino secundário os quais são apresentados no Anexo 1. 

 

De entre as medidas inovadoras, destaca-se a diversificação da oferta educativa em que se 

acentua a especificidade de cada modalidade de acordo com a natureza dos cursos, 

procurando adaptá-la quer às aspirações dos alunos quer ao mercado de trabalho.  

 

É nesta perspectiva que se estabelecem os cursos Tecnológicos, cujos critérios na sua 

definição o Ministério destaca, “os níveis de empregabilidade, as áreas de formação em que 

prevalece a componente tecnológica e também uma forte utilização das novas tecnologias 

de informação, as vocações e interesses dos jovens e os custos” (ME, 2003). 

 

Tal como é referido por Baptista, a educação tecnológica tem “a finalidade de facilitar uma 

primeira orientação na definição de uma futura carreira profissional já que o mundo da 
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Técnica, hoje praticamente coincidente com o das actividades económicas, constitui o 

grande objecto das profissões.” (BAPTISTA, 1998). 

 

A matriz curricular destes cursos concilia três componentes de formação fundamentais, a 

geral, idêntica no desenho curricular aos cursos científico-humanísticos, a científica e a 

tecnológica.  

 
Especificamente o Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente tem por 

objectivo: 

 
“(...) a formação de profissionais capazes de recolher, organizar e tratar informação 

geo-referenciada, manipular bases de dados que lhes permitam inventariar 

problemas e soluções ao nível da utilização do espaço, e desenvolver actividades de 

preservação do ambiente. 

 
É um curso que habilita o aluno com um conjunto de saberes nas áreas da ecologia, 

ordenamento do território e sistemas de informação aplicada, que lhe permite 

desenvolver propostas específicas de gestão do território, tendo em conta a 

protecção e preservação dos recursos. Habilita ainda o aluno a usar e manipular 

aplicações informáticas específicas desta área, que lhe possibilitam a identificação 

de problemas de localização espacial e a colaboração em equipas de técnicos para 

a sua resolução.” (ME, 2003b ME, 2004). 

 
Integrada no plano de estudo do curso, na componente de formação tecnológica, surge a 

disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território (Anexo 2, Anexo 3). Disciplina que 

apela a métodos e técnicas provenientes de diversos campos científicos: “... a organização 

territorial será tanto mais eficaz, quanto mais pluridisciplinares forem os estudos que 

servirem de base ao delinear de propostas de ordenamento espacial.” (ME, 2004). 

  
Relativamente aos objectivos gerais/competências que se pretende que os alunos atinjam 

ao longo do estudo da disciplina, apresenta-se no Anexo 4, a lista que acompanha o 

programa. 

 
Neste capítulo irá ser feita uma avaliação sobre o funcionamento desta disciplina no 

primeiro ano do seu ensino, com o interesse de analisar as reacções, expectativas e 
organização dos professores e dos alunos envolvidos no processo ensino/aprendizagem ao 

longo do ano. 
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3.2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo baseou-se nas informações prestadas pela Associação de Professores de 

Geografia (APG), pelo Ministério da Educação (ME) e pelas Direcções Regionais de 

Educação (DRE) e, nos dados recolhidos a partir dos inquéritos realizados nas escola e 

também na leitura de documentos oficiais do ME. 

 
A recolha dos dados nas escolas foi realizada o mais próximo possível do final do ano 

escolar, não interferindo com o período de avaliação dos testes aos alunos. Assim se 

garantia a concretização ao máximo do programa da disciplina previsto para o 10º ano. 

 
Seguidamente apresentam-se três pontos onde se irá detalhar o procedimento 

metodológico desenvolvido para cada um. 

 

3.2.1 - O PROGRAMA CURRICULAR  

Num primeiro momento procedeu-se a uma análise sobre as linhas orientadoras do 

programa, nomeadamente as finalidades e os objectivos gerais/competências da disciplina 

incluindo as indicações específicas a cada tema/subtema. Também foram tidas em atenção 

as preocupações dos autores na integração da disciplina no currículo do curso.  

 

De seguida elaboraram-se tabelas de análise dos temas/conteúdos, conceitos, 

capacidades/competências e sugestões metodológicas respeitantes aos dois anos de 

leccionação da disciplina (Anexo 6). 

 

3.2.2 - IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS 

A recolha da informação sobre as escolas que concretizaram a oferta do curso foi feita por 

duas vias: inicialmente, através da APG, que divulgou a existência de quatro (4) escolas no 

distrito de Lisboa e uma (1) no distrito de Faro. Posteriormente, através das DRE, que 

confirmaram a existência de mais oito (8) escolas onde houve também condições para 

implementar o curso (três na região Norte, duas na região Centro mais duas na região de 

Lisboa e uma no Alentejo).  

 
3.2.3 - AS CONDIÇÕES/CAPACIDADES DAS ESCOLAS PARA MINISTRAR O CURSO  

A apresentação deste ponto está organizada em dois grupos, que correspondem à 

representação dos professores e dos alunos envolvidos no processo ensino/aprendizagem 

do mesmo.  
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Foi revelado aos professores e alunos o interesse do estudo e a utilização que será feita 

dele, realçando a importância da sua colaboração e garantindo o carácter confidencial do 

uso das informações fornecidas.  
 
A recolha dos dados foi realizada de acordo com o plano que se apresenta na Tabela 1. 
 
No que diz respeito à representação dos professores foi realizado um inquérito por 

questionário a todos os professores, no total treze (13), que leccionaram a disciplina do 10º 

Ano, com o objectivo de recolher as suas opiniões, preocupações e as dificuldades com que 

se depararam durante o primeiro ano em que o curso foi ministrado. Foram registados 

alguns comentários e informações de vários professores que se revelaram com interesse 

complementar à análise dos resultados.  
 
A estrutura do inquérito obedeceu a uma lógica de alternância entre questões fechadas, 

questões abertas e questões semiabertas (ALBARELLO et al., 1997). A sua construção (Anexo 

7), orientou-se por três grandes dimensões: caracterização profissional actual; o ensino da 

disciplina; e a organização da escola. Na formulação das perguntas procurou-se manter 

uma linguagem simples, utilizar questões curtas, na medida do possível fechadas, e a 

redução de encadeamento de perguntas2. 
 

População a 
Inquirir Alunos

Universo Alunos do Ensino 
Público das Escolas 
do Continente que 
frequentam o 10º 
Ano do Curso de 
TOTA.

Amostra Alunos matriculados 
nas Escolas da 
Região de Lisboa; 
Alunos do Ensino 
Nocturno.   

Dimensão da 
Amostra:
(DRE's)

          Norte
          Centro
          Lisboa 76
          Alentejo
          Algarve 13

TOTAL 89

Técnica de recolha 
de dados

Inquérito por 
questionário: de 11 a 
25 de Maio.

Professores do 
Ensino Público das 
Escolas do 
Continente que 
leccionam a 
disciplina de TOT do 
10º Ano.

Todos os 
professores.

Professores

                  

1

13

 Inquérito por 
questionário: de 11 
de Maio a 22 de 
Junho.

3

6
2

1

 
Tabela 1 - Plano Amostral da recolha de dados realizada nas escolas durante o ano lectivo de 

2004/2005 

                                                 
2  
Para a elaboração deste questionário fez-se recurso a um outro estudo (Alberto, A., 2001) 
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Em relação aos professores das escolas de Lisboa, o questionário foi entregue 

pessoalmente, e recebido no mesmo momento. Quanto aos professores do resto do país, 

recorreu-se, ao envio dos questionários pelo correio, juntamente com um envelope selado e 

endereçado para a sua devolução.  

 

O tratamento da informação, numa primeira fase, obedeceu ao preenchimento de um 

quadro geral (Anexo 9) elaborado na folha de cálculo da aplicação Microsoft Excel, onde se 

procedeu ao processamento dos dados e aos cálculos necessários à construção de gráficos 

e quadros percentuais para numa segunda fase, proceder-se à análise descritiva dessa 

informação. 

 

Para as indicações acerca dos estudantes, foi realizado um inquérito por questionário aos 

alunos das cinco escolas de Lisboa e aos alunos da escola do Algarve, correspondendo a 

quatro turmas do ensino diurno e às duas turmas do regime nocturno. Em cada uma das 

turmas foram inquiridos todos os alunos presentes na sala de aula no momento da 

inquirição, que decorreu durante o mês de Maio, obtendo-se no total das turmas oitenta e 

nove (89) questionários. O processo de inquirição contou com a colaboração dos 

professores que aceitaram disponibilizar uma parte da sua aula para a aplicação do 

questionário. 

 

Os alunos foram analisados utilizando-se indicadores de actividade e de resultados, 

incidindo em três grandes áreas (Anexo 8): caracterização estrutural (dados pessoais e 

situação académica); a disciplina de “Técnicas de Ordenamento do Território” 

(metodologias/práticas na aula, avaliação e considerações ao curso); importância do curso 

(expectativas para o futuro).  

 

Tal como no questionário aos professores, procurou-se manter uma linguagem simples, 

utilizar questões curtas, na medida do possível fechadas o que facilita e diminui a dispersão 

da resposta, o uso da afirmativa e a redução de respostas duplas3. 

 

Quanto ao tratamento dos dados, o processo adoptado foi idêntico ao utilizado para os 

professores, ou seja, preenchimento inicial de um quadro geral, processamento dos dados e 

dos cálculos e construção de gráficos e quadros, utilizando igualmente a folha de cálculo da 

aplicação Microsoft Excel. 

 

                                                 
3  
Para a elaboração deste questionário fez-se recurso a um outro estudo (ALBERTO, A., 2001)  
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Optou-se por fazer a distinção entre o ensino diurno (Anexo 10) e nocturno (Anexo 11), 

tentando comparar a opinião entre estes dois grupos de alunos. São alunos que 

apresentam, à partida, características diferentes, relacionadas com as suas vivências 

profissionais, o que poderá justificar diferenças de opinião.  

 

Na análise de resultados dos inquéritos, valorizou-se, dentro de cada uma das três áreas 

dos questionários, as questões que mais directamente se prendem com as seguintes 

preocupações, que se consideram importantes testar face aos objectivos deste estudo: 

 

o qual a importância da formação académica dos professores no âmbito do ordenamento 

de território ? 

o a actualização/formação dos professores nestas áreas é necessária ? 

o existem conteúdos programáticos com dificuldade em encontrar material de apoio? 

o serão os recursos e materiais suficientes ? 

o o tipo de recursos/materiais utilizados no ensino da disciplina reflectem/induzem uma 

boa aceitação/necessidade de novos materiais ? 

o dar a conhecer técnicas de ordenamento do território na sala de aula através de casos 

práticos de aplicação pode aumentar o grau de interesse e respectivas motivações aos 

alunos ? 

 

3.3 - APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesta secção passa-se à análise de resultados, organizada em três grupos, nos quais se 

pretende avaliar o decurso da disciplina relativamente às expectativas, interesses e 

envolvimento dos professores e alunos. 

 
3.3.1 - OS TEMAS/CONTEÚDOS DO PROGRAMA DA DISCIPLINA PARA O 10º E 11º ANOS 

Foi decidido pelo grupo de trabalho que delineou os programas da disciplina, centrar em 

Portugal os conteúdos a abordar, alargando a escala de análise à União Europeia, 

sobretudo no 11º ano.  

 
Para uma análise geral do programa da disciplina, apresentam-se seguidamente os 

temas/conteúdos respeitantes ao 10º e 11º anos, os quais serão analisados posteriormente 

em detalhe (Tabela 2). 
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Módulo Inicial - O Ordenamento do Território: Introdução 

1. A Representação do Território

2. A Leitura das Paisagens

3.O Estado Actual do Ordenamento do Território

2.2 - As paisagens urbanas
2.3 - As paisagens de risco

1.1 -  Os mapas de pequena e grande escala

3.2 - Tipologias e composição dos planos

5.1 - Os apoios comunitários ao desenvolvimento

4. A Organização do Espaço Regional e Nacional 
4.1 - As novas realidades da rede urbana nacional
4.2 - As acessibilidades e os fluxos

5. A Inserção no Espaço Comunitário

1.3 - A cartografia temática
1.4 - A comunicação gráfica e cartográfica

10º ANO

1.5 - As tecnologias de informação geográfica

11º ANO

5.2 - As redes transeuropeias

3.1 - O ordenamento do território

Estudo de Caso: Abordagem estratégica territorial

2.1 - As paisagens rurais

1.2 -  A cartografia de base

 
Tabela 2 - Visão geral dos Temas/Conteúdos do programa da disciplina de TOT  

 
3.3.2 - AS ESCOLAS ONDE O CURSO FOI IMPLEMENTADO 

Para a concretização da diversificação da oferta educativa, conforme referida anteriormente, 

foram solicitadas às escolas, propostas de candidatura, preferencialmente em rede, para 

ministrarem os novos cursos, para os quais deveriam apresentar perfil e condições. 
 

Em relação ao curso de TOTA, mediante a oferta de escola, o curso foi autorizado pelo 

Ministério tendo alguns requisitos e prioridades. Pelo que se apurou junto aos professores, o 

número mínimo de 24 alunos inscritos foi um dos requisitos obrigatórios. O que se verificou, 

foi que houve um deficit de alunos generalizado, condicionando a abertura do curso em 

muitos estabelecimentos, razão de ter sido implementado em apenas treze (13) escolas do 

continente (Tabela 3). A confirmar este facto, um professor diz, “A maioria dos concelhos 

não conseguiu abrir este curso em nenhuma escola por falta de alunos”. 
 

Tabela 3 - Escolas onde o curso foi implementado no ano lectivo de 2004/2005 

   BejaDREAlentejo

DREC    Figª. Castelo Rodrigo - Guarda
 - EB 2,3/S Pde. António de Andrade
   Oleiros - Castelo Branco

 - ES/3 Latino Coelho
   Lamego

   Terras do Bouro - Braga
 - ES/3 Camilo Castelo BrancoDREN

 - EB 2,3/S Pde.Martins Capela   

   Vila Nova de Famalicao

 - ES D.Manuel I

 - ES/3 Figueira de Castelo Rodrigo

 
DREAlgarve  - ES V.Real Stº. António

   Vila Real de Stº. António

 - ES Stª. Maria
   Portela - Sintra
 - ES Eça de Queiroz 
   Olivais - Lisboa

 - ES/3 S.João da Talha
   Loures
 - ES Forte da Casa
   V.Franca de Xira

 - ES Marquesa de Alorna
   Almeirim
 - ES José Afonso
   Loures

DREL
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No Anexo 5 encontra-se a lista de todas as escolas, agrupadas por DRE, com oferta do 

curso, homologada pelo Ministério, com a indicação daquelas onde o curso se concretizou4.  

 

3.3.3 - ESTADO DA SITUAÇÃO 

3.3.3.1 - Interesse e motivação dos alunos para o curso 

 
De uma maneira geral, os alunos das seis escolas inquiridas, mostraram uma boa 

receptividade ao curso, como se observa nas. Figura 1 e Figura 2. 

 

No entanto, terem escolhido o curso como 1ª opção, quer os alunos do ensino diurno (51%), 

como os do ensino nocturno (62%), foi relevante também o facto de poderem ficar na escola 

que queriam. Neste aspecto é de salientar, que só 5% dos alunos do ensino diurno preferiu 

mudar de escola para efectivamente frequentar este curso.  

 

Contudo, existe um número relativamente considerável de alunos que optaram por se 

inscrever neste curso por não terem conseguido entrar no curso desejado, por dificuldade 

de acesso ou por a escola não oferecer o que pretendiam: 42%, dos alunos do ensino 

diurno e 39% dos alunos do ensino nocturno. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Ficou no curso e escola pretendido

Ficou no curso mas mudou de escola

Mudou de curso porque a escola não tinha o pretendido

Mudou de curso porque não conseguiu entrar no que queria

não responderam

%

 
Figura 1 - Forma de matrícula no curso segundo os alunos inquiridos do ensino diurno 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Ficou no curso e escola pretendido

Ficou no curso mas mudou de escola

Mudou de curso porque a escola não tinha o pretendido

Mudou de curso porque não conseguiu entrar no que queria

%

 
Figura 2– Forma de matrícula no curso segundo os alunos inquiridos do ensino nocturno 

                                                 
4  
Em relação às Regiões Autónomas da Madeira e Açores, a título de referência menciona-se que o 
curso foi implementado na Escola Secundária da Calheta, na Ilha da Madeira. 
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A opinião expressa pelos professores, é que estes alunos mostraram inicialmente pouca 

sensibilidade a questões do ordenamento do território, matriculando-se neste curso por se 

tratar de um curso tecnológico que lhes seria mais acessível. Muitos deles desistiram do 

curso de informática ao aperceberem-se que este requeria mais matemática e alguma 

programação, outros, foram encaminhados para este curso por ter acabado o curso 

tecnológico de “Animação Social” da área das humanidades, pela introdução da nova 

reforma. Conforme um professor salienta “são alunos que sabem que não têm capacidade 

de ir para um curso de carácter geral, mas querem ter o 12º ano, vendo a eventual entrada 

para a faculdade uma possibilidade muito longínqua”.  

 

Os professores foram unânimes em referir que no princípio do ano a maior parte dos alunos 

tiveram um aproveitamento muito fraco a nível geral. Uma professora referiu mesmo que, 

“desconheciam o significado, a importância e a actualidade da problemática do 

ordenamento do território.”. 

 

No entanto, alguns professores reconhecem que o aproveitamento melhorou quando 

começaram a realizar trabalhos práticos, sobretudo na elaboração de mapas e gráficos, ou 

quando tiveram a possibilidade, de participar em pequenos projectos locais. A este respeito 

um professor comentou: “Os alunos trabalharam ! envolveram-se num projecto local, 

fazendo um estudo de impacto sobre a construção de uma piscina”. Foi também com 

satisfação, que um outro professor comentou: “Foi com agrado que verifiquei que, apesar da 

maioria dos alunos ter escolhido o curso por desconhecimento ou na expectativa de ser 

uma opção mais fácil, um grande grupo de alunos evoluiu positivamente nas suas atitudes 

perante a questão do Ordenamento do Território. Alguns alunos questionaram-se sobre as 

possibilidades que teriam de exercer uma actividade futura relacionada com a gestão e 

ordenamento do território”. Ainda em relação ao interesse e motivação dos alunos no final 

do ano lectivo, um professor expressou: “Ordenamento do Território e Ambiente é apelativo, 

depois deste primeiro ano estão completamente despertos para estas problemática”. 

 
3.3.3.2 - Representação dos professores em torno da docência e formação 

 

Numa relação de ensino/aprendizagem “(…) o conhecimento de algumas características 

pessoais, quer referentes aos alunos quer aos professores, torna-se imprescindível. 

Enquanto no tocante aos alunos, aquele conhecimento influencia a relação pedagógica a 

estabelecer, relativamente aos professores possibilita uma melhor caracterização da 

qualidade do ensino que se transmite.” (CARNEIRO, R., et al., 2000).  
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Sobre o grupo de professores que leccionaram a disciplina, constata-se que 77% têm 40 ou 

mais anos de idade, tendo todos como habilitação a licenciatura na área de Geografia. 

Cerca de 85% são docentes com vínculo à função pública, estando os restantes na situação 

 de contratados embora profissionalizados (Anexo 9, Q I – 1.1, 2.1, 3.1).  

 

Quanto à sua sensibilização para o ensino sobre questões do ordenamento do território, 

ficou evidente o entusiasmo por parte de alguns professores, como por exemplo: “fiquei 

muito entusiasmado em leccionar esta disciplina, pois durante alguns anos trabalhei como 

técnico de planeamento, colaborando em Planos para Associações de Municípios, em 

Planos Urbanísticos e nos PDM´s”; “a Geografia tem um papel privilegiado, pode contribuir 

bastante no Ordenamento do Território”; “o interesse não surge tanto pelo currículo do 

curso, pela altura em que ele foi feita na faculdade, surge mais como interesse pessoal, 

como cidadã que se preocupa por estas questões (...). Sou sensível à actuação política 

geral e de intervenção local (...) e gostava de sensibilizar nos alunos o sentido crítico para 

estas problemáticas e, formando-os como técnicos, poderão ter um papel activo”.  

 

A maioria dos professores deixou claro que de facto não foi a faculdade a sensibilizá-los 

para estas questões, pois na época em que acabaram o curso esses temas não eram ainda 

abordados no currículo do curso. Como se constata pela Figura 3, 62% dos professores 

refere nos questionários a ausência de cadeiras no âmbito do Ordenamento do Território. 

 

38%62%

Sim Não
 

Figura 3 -  Existência de cadeiras no âmbito do Ordenamento do Território durante o curso na 

faculdade , segundo os professores 

 

Compreende-se assim, por esta razão, que os professores afirmem a necessidade de 

aprofundar a sua formação nesta área, como demonstra a Tabela 4. 

 

Dos poucos que já frequentaram algum curso relacionado com o Ordenamento do Território, 

15% consideram que teve reflexos na sua prática lectiva (Anexo 9, Q.I – 4.1.1).  
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Em relação à hipótese de ser o Ministério a dinamizar formação, todos os professores 

concordam, mostrando interesse em frequentar cursos, conforme se inquiriu (Anexo 9, Q.I – 

4.3, 1.1). 

 

Sim Não

15%

85%

39%

61%

100%

0

Participação em acções de formação nos 
últimos dois anos com vista a leccionar a 
disciplina

Ser vantajoso efectuar cursos de 
actualização / formação na área de TOT 
fornecidos pelo Ministério

Formação profissional

Frequencia de cursos relacionados com o 
Ord. Território

 
Tabela 4 -  Frequência de cursos e acções de formação, segundo os professores 

 
Um problema que se coloca, é o acesso à formação para aqueles professores das escolas 

mais afastadas dos grandes centros, pois a inexistência de planos de formação nestas 

regiões, dificulta, senão mesmo impossibilita a estes professores de as frequentarem. Tal 

como foi referido por um professor: “considero que trabalhei bem, embora com pouca 

formação nesta área, pois acabei o curso há nove anos”. E, acrescentou, “tem havido 

poucas acções de formação nesta área e sinto-me limitada pela facto de estar colocada no 

interior” . 

 

Para estes casos, tornar-se-ia com certeza muito vantajoso, operar-se o que Roberto 

Carneiro, denomina “Uma metamorfose de escolas e centros de formação” o que significa 

que “As escolas e os centros de formação, todos eles ligados à Internet, deverão ser 

transformados em centros locais de aprendizagem polivalentes, acessíveis a todos, 

utilizando os métodos mais apropriados para abordar um vasto leque de grupos-alvo; 

deverão ser criadas parcerias de aprendizagem entre escolas, centros de formação, firmas 

e unidades de investigação para o seu benefício mútuo” (CARNEIRO, R., et al., 2000). 

 

3.3.3.3 - Recursos e materiais utilizados 

 

Quanto às recomendações dadas pelo Ministério da Educação em relação aos recursos que 

a escola deverá possuir para o funcionamento do curso, é referido o seguinte:  

 

“O ensino/aprendizagem da disciplina de Técnicas de Ordenamento do Território 
exige recursos didácticos diversificados, quer como instrumentos de análise 
geográfica, quer como auxiliares na formação de imagens mentais. 
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A utilização sistemática e atempada dos recursos mais adequados pressupõe uma 
organização escolar que possibilite ao professor permanecer numa sala devidamente 
equipada, o que irá facilitar uma metodologia mais activa e experimental.” (ME, 2004) 
 

E, como exemplo, especifica alguns equipamentos e materiais, tais como: Data Show, 

computadores com ligação à Internet, impressoras, estereoscópios, programas de 

computador (Autocad, Intergraph, ArcView), cartas topográficas, imagens de satélite, 

fotografias aéreas, anuários estatísticos e legislação.  

 

Pelo que se apurou pelos questionários aos professores, a situação das escolas em relação 

a estes recursos é bastante deficitária: só 23% dos professores é que consideram que a 

escola tem os recursos necessários ao curso, para os alunos utilizarem (Anexo 9, Q.II-2.4). 

Como um professor referiu: “há falta de material na escola, e o que há, é antigo e de fraca 

qualidade. A dinâmica do grupo e a estabilidade dos programas das disciplinas, com mais 

de 10 anos, não conduziu a grandes investimentos de materiais. Agora, já houve um 

levantamento das necessidades destas disciplinas do curso para a aquisição daqueles mais 

prioritários”. 

 

Outra professora referiu também o esforço da escola no contacto com instituições para a 

aquisição de algum material prioritário: “no IGeoE compraram-se dois estereoscópios de 

espelhos, alguns de bolso e 10 cartas de 1:25.000 de várias regiões do país, em 

contrapartida, ofereceram-nos cartas topográficas do concelho da escola. No IGP 

conseguimos fotografias aéreas e ortofotomapas de 1:10.000 e mapas corográficos de 

1:50.000. Junto à Câmara conseguiu-se legislação sobre os PDM´s (...), concediam-nos 

material em formato digital, mas a escola não tem suporte informático, a nível de software, 

para a sua utilização” . 

 

Esta falta de meios informáticos foi referida como sendo a mais preocupante, especialmente 

para leccionar a disciplina de SIG no 12º ano do curso. E, quanto a esta situação, a maioria 

dos professores é de opinião de que deveria ser o Ministério a fazer o investimento. 

 

Importa agora aferir como os professores e alunos conseguiram desenvolver os conteúdos 

programáticos da disciplina, mais concretamente quais os materiais e recursos e com que 

metodologias os professores leccionaram os vários temas e, como os alunos reagiram. 

 

Em relação ao material mais utilizado pelos professores na preparação das aulas, foram 

seleccionadas as quatro primeiras opções, por serem as mais significativas, Tabela 5: O 

manual de ensino surge como o mais importante, seguido pela cartografia, livros científicos 

jornais e revistas.  
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Apesar do manual ser o recurso mais utilizado, 92% como primeira opção, os próprios 

professores consideram que, “foi insuficiente quer pela quantidade, quer pelo 

aprofundamento dos temas”. E, quando se questionou sobre as dificuldades que 

encontraram a nível institucional, a “característica do manual de ensino” surge mencionado 

em primeiro lugar por alguns professores (Anexo 9, Q.II-2.8). 

 

No entanto, durante as aulas foi um recurso bastante utilizado (Anexo 9, Q.II-2.2). 

 

O peso excessivo que é atribuído ao manual, traduz a facilidade generalizada que há na sua 

utilização por parte dos professores - de aquisição e de conhecimento, o que muitas vezes 

os substitui ao programa. Ficou visível durante a conversa com os professores, a sua 

preocupação por não existir manual para o 11º ano. 

 

Cartografia        
8%

1ª OPÇÃO

Manuais de ensino  
92%

2ª OPÇÃO

Cartografia         
62%

Jornais/Revistas    
15%

Livros científicos    
8%

Livros científicos    
39%

Cartografia        
15%

Manuais de ensino  
8%

Imagens de satélite  
8%

Jornais/Revistas    
8%

4ª OPÇÃO

Jornais/Revistas    
31%

Imagens de satélite  
15%

Fotografias aéreas  
15%

Planos estratégicos  
15%

3ª OPÇÃO

Fotografias aéreas  
8%

Boletins/ relatórios 
autárquicos        

8%

Boletins/ relatórios 
autárquicos        

8%

Livros científicos    
8%

Fotografias aéreas   
8%

 
Tabela 5 – Materiais mais utilizados na preparação das aulas pelos professores 

 
A cartografia representa também um recurso importante para os professores na preparação 

das aulas, 85%, como primeira opção. Durante as aulas é referido como o material mais 

utilizado (Anexo 9, Q. II-2.2). É de referir que, neste primeiro ano do curso, a manipulação 

cartográfica assume uma importância relevante, não só para consolidar os conceitos e 

competências adquiridos pelos alunos no Ensino Básico como também para introduzir 

novos métodos e técnicas necessárias para o desenvolvimento da disciplina e do curso. 

 

Ainda relacionado com os materiais na preparação das aulas, é de referir que 39% dos 

professores não atribui qualquer importância a um conjunto de materiais que são listados no 

programa como sendo importantes para a correcta docência da disciplina. 
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Este aspecto pode resultar da falta de material na escola, como foi já referido, mas 

representa uma lacuna grave no caso de imagens de satélite e de fotografias aéreas, pois 

são materiais que os alunos devem conhecer e trabalhar, conforme está previsto no 

programa.  

 

8%

39%

Materiais não referenciados 

Livros científicos      

Planos estratégicos     

Imagens de satélite    

Fotografias aéreas    

Boletins/ relatórios 
autárquicos       

Jornais/Revistas      

 
Tabela 6 – Materiais não referidos na preparação das aulas pelos professores 

 

Em relação aos planos estratégicos, apesar de os professores lhes atribuírem pouca 

importância, quando são questionados sobre a importância dos planos de ordenamento 

regional na prática lectiva, curiosamente, a maioria (85%) considera como importante, 

(Figura 4). 
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%

 
Figura 4– A importância dos planos de ordenamento regional, na prática lectiva dos professores 

 

3.3.3.4  - Metodologias Preferidas 

 

No sentido de garantir que os alunos reúnam os conhecimentos e dominem as técnicas 

indispensáveis à aplicação dos princípios do Ordenamento do Território, o grupo de trabalho 

que delineou os conteúdos programáticos e as linhas orientadoras dos programa da 

disciplina, considera que subordinada à metodologia de toda a disciplina, terá que haver: 
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“particular preocupação com o desenvolvimento de Atitudes/Valores, de 
Capacidades/Competências e de Conhecimentos de base indispensáveis  à 
compreensão de uma disciplina multifacetada, que aborda assuntos tão diversificados 
como são os casos da cartografia, da morfologia ou das actividade humanas.” 
(ME, 2004) 
 

Para além destas sugestões metodológicas mais gerais, o programa apresenta 

observações/sugestões específicas para cada tema/subtema, chamando a atenção dos 

professores para: 

 

“a necessidade de utilizar estratégias diversificadas adequadas às necessidades dos 
alunos e aos objectivos do programa, nomeadamente as que permitam o 
desenvolvimento de técnicas de pesquisa e de apresentação e tratamento da 
informação, recorrendo sempre que possível às Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação, nomeadamente as de carácter geográfico.” (ME, 2004) 

 

Depois desta breve referência, sobre as orientações metodológicas apresentadas pelo ME, 

importa agora analisar como é que os professores e alunos se referiram concretamente à 

prática pedagógica da disciplina.  

 

No apuramento estatístico dos questionários, são reveladas algumas diferenças de 

posicionamento entre as metodologias preferidas pelos alunos e aquelas que os professores 

consideram mais adequadas para a abordagem das questões sobre o ordenamento do 

território.  

 

Para os professores, conforme se observa na Figura 5, o “levantamento de problemas” 

destaca-se em relação às outras metodologia, 46% referem-na como 1ª escolha, 

continuando a ser preferida nas três primeiras opções por 69% dos professores, Tabela 7. 

 

É de realçar também a importância dada ao “trabalho de pesquisa”, considerada a segunda 

opção mais escolhida, com um total de 62% nas três primeiras opções. Pela flexibilidade e 

abertura pedagógica que lhe é inerente, foi uma actividade, segundo alguns professores, 

que criou uma boa participação dos alunos, principalmente para as questões locais, 

conforme comentou um professor, “as aulas práticas dedicadas à recolha de dados através 

da Internet cria sempre bastante entusiasmo nos alunos”, tal como outro professor referiu, 

“os alunos mostram sempre grande curiosidade quando pesquisamos o site da Câmara, e 

observamos alguns projectos (...). Quando visitámos a Câmara os alunos tiveram a 

possibilidade de consultarem o PDM.” 
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Quanto às “saídas de campo”, verifica-se que existe um posicionamento idêntico na escolha 

desta actividade por todos os professores, atribuindo-lhe uma importância relativamente 

considerável, com um total de 45% nas três primeiras opções (Tabela 7). 

%
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1ª escolha 2ª escolha 3ª escolha 4ª escolha 5ª escolha 6ª escolha 7ª escolha 8ª escolha 9ª escolha não referido
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Debates/Simulações Trabalho de pesquisa Jogos
Saídas de campo Levantamento de problemas Inventariação de recursos
Cartografia de problemas Estudos de caso Análise de cenários

 
Figura 5– Metodologias mais adequadas para abordar questões sobre o Ordenamento do Território, 

segundo os professores 

 
Metodologias 1ª escolha  

%
2ª escolha  

%
3ª escolha  

%
Total     

%
Levantamento de 
problemas

46 23 _ 69

Trabalho de pesquisa 15 8 39 62

Saídas de campo 15 15 15 45

Inventariação de recursos 8 23 8 39

Análise de cenários 8 8 15 31

Debates/Simulações _ 23 _ 23

Cartografia de problemas _ _ 23 23

Estudos de caso 8 _ _ 8

Jogos _ _ _ _  
Tabela 7– Opções até à 3ª escolha das metodologias mais adequadas para abordar questões  sobre o 

Ordenamento do Território, segundo os professores 

 
“O recurso a exemplos da localidade, ou região, em que a escola está inserida, recorrendo a 

pequenas saídas de estudo”, são sugestões que acompanham o programa da disciplina. 

Conforme informação dos professores, foram realizadas várias visitas de estudo, apesar de 

algumas dificuldades. Conforme comentaram, “no trabalho de campo, os alunos encontraram 

muitas dificuldades do seu trabalho, principalmente pela escassez de informação, fornecida 

pelas instituições procuradas. Constatei, no entanto, (...) que um grupo considerável de 

alunos demonstrou um forte interesse e empenho no estudo da realidade”. Outros dois 

professores referiram-se aos locais que tiveram oportunidade de visitar: Parque Biológico, 
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Tratamento de resíduos sólidos, IGeoE, Universidade Lusófona, Departamento Urbanístico, 

ETAR de Beirola. 

 
Quanto aos “jogos”, parece ser uma metodologia pouco importante para os professores no 

ensino da disciplina, pois surgiu como uma opção só a partir da 6ª escolha, e, para 39% dos 

professores não foi atribuída qualquer importância (Anexo 9, Q.II-2,5).  

 

No entanto, conforme se observa na Figura 6, é a metodologia preferida por um grande 

número de alunos inquiridos do ensino diurno, sendo 37% a escolherem-na em primeiro 

lugar, e, quando se consideram as suas três primeiras escolhas a preferência passa a ser de 

63%, Tabela 8. 
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Figura 6– Metodologias preferidas na aprendizagem da disciplina, segundo os alunos inquiridos do 

ensino diurno 

 
Destaque idêntico têm as “saídas de campo”, assumindo a preferência de 72% destes 

alunos, quando se consideram as três primeiras escolhas, Tabela 8. 

 

Metodologias 1ª escolha  
%

2ª escolha  
%

3ª escolha  
%

Total       
%

Saídas de campo 35 29 8 72

Jogos 37 15 11 63

Trabalhos de pesquisa 12 21 17 51

Debates e simulações 8 9 21 39
Análise de artigos 4 3 8 15

Aulas tradicionais 4 5 5 15  
Tabela 8 – Opções até à 3ª escolha das metodologias preferidas na aprendizagem da disciplina, 

segundo os alunos inquiridos do ensino diurno 
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O “trabalho de pesquisa” foi considerado também com uma certa importância nas suas 

opções, totalizando 51% nas três primeiras escolhas, Tabela 8. O interesse destes alunos 

comprova o que os professores anteriormente afirmaram, sobre a sua motivação para este 

tipo de aulas. 

 

Relativamente às “aulas tradicionais” e à “análise de artigos”, os alunos inquiridos 

evidenciaram claramente o seu desinteresse por estas metodologias, levando-os, na maioria, 

a seleccionarem-nas como últimas opções ou então, de uma forma mais significativa, a não 

as referirem, como 37% o fez (Anexo 10, Q.II – 2.2).  

 

Quanto aos alunos inquiridos do ensino nocturno, como se observa através da Figura 7, 

verifica-se uma preferência acentuada por “trabalhos de pesquisa”, com 54% em 1ª opção, 

e 77% quando somadas as suas três primeiras escolhas, Tabela 9. 
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Figura 7– Metodologias preferidas na aprendizagem da disciplina, segundo os alunos inquiridos do 

ensino nocturno 

 

Com igual relevância, surgem os “debates e simulações” com 62% como 2ª escolha, 

atingindo também a preferência de 77% na soma das três primeiras opções. (Tabela 9). 
 

 Metodologias 1ª escolha  
%

2ª escolha  
%

3ª escolha  
%

Total       
%

Trabalhos de pesquisa 54 15 8 77

Debates e simulações 15 62 _ 77

Análise de artigos 8 _ 31 39

Saídas de campo 8 15 8 31

Aulas tradicionais 8 _ 8 16

Jogos _ _ 8 8
 

Tabela 9 – Opções até à 3ª escolha das metodologias preferidas na aprendizagem da disciplina, 

segundo os alunos inquiridos do ensino nocturno 
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Para evidenciar as diferenças de opinião sobre as metodologias que os alunos dos dois 

tipos de regime preferem, elaborou-se a Tabela 10. Enquanto os alunos do regime diurno 

preferem as “saídas de campo” e os “jogos”, como primeira escolha, os alunos do ensino 

nocturno consideram estas metodologias em última opção, privilegiando os “trabalhos de 

pesquisa” e os “debates e simulações”. 

 

 
1ª 2ª 3ª Total   1ª 2ª 3ª Total   

% % % % % % % %

Saídas de campo 35 29 8 72 Trabalhos de pesquisa 54 15 8 77

Jogos 37 15 11 63 Debates e simulações 15 62 _ 77

Trabalhos de pesquisa 12 21 17 51 Análise de artigos 8 _ 31 39

Debates e simulações 8 9 21 39 Saídas de campo 8 15 8 31

Análise de artigos 4 3 8 15 Aulas tradicionais 8 _ 8 16
Aulas tradicionais 4 5 5 15 Jogos _ _ 8 8

Metodologia opções Metodologia opções

Alunos do ensino diurno Alunos do ensino nocturno

 
Tabela 10 – Metodologias preferidas na aprendizagem da disciplina, segundo os alunos inquiridos do 

ensino diurno e nocturno 

 
A única coincidência que se regista, é a pouca importância atribuída às “aulas tradicionais”. 

Por vezes os alunos, pertencentes a uma fase etária mais jovem, sentem a necessidade de 

aulas mais práticas, e não estar somente a escutar longas exposições que, embora úteis, 

para eles podem ser cansativas. 

 

Este aspecto está bem patente no gráfico da Figura 8, onde se acentua a preferência dos 

alunos, principalmente os do ensino diurno, para as actividades práticas, comprovando 

assim, como já se analisou, as suas escolhas para as metodologias “saídas de campo” e 

“jogos”. No caso dos alunos do ensino nocturno, a maioria considera que deverá haver 

também a componente teórica associada (85%). 
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Figura 8– Tipo de actividade escolar preferida, segundo os alunos inquiridos 
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Relativamente à opinião dos professores, 77% considera ser mais adequado ao ensino da 

disciplina as actividades teórico/práticas, (Figura 9). 

Apesar de ser uma disciplina técnica, é de lembrar o programa deste primeiro ano do curso, 

que inclui o Módulo Inicial, de carácter mais geral, para que os alunos aprofundem conceitos 

e noções básicas essenciais e indispensáveis para o desenvolvimento da disciplina e do 

curso. 
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Figura 9 – Tipo de actividade escolar, segundo os professores 

 

Ao questionar os professores sobre a manipulação de materiais, no âmbito do ordenamento 

do território, e sua experimentação na sala de aula como um contributo para melhorar a 

aprendizagem dos alunos, todos manifestaram o seu pleno acordo a tais actividades, como 

se constata na Figura 10. 
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Figura 10 - Opinião dos professores sobre a manipulação e experimentação de materiais na âmbito do 

ordenamento do território na prática lectiva 

 

Questão idêntica foi colocada aos alunos, no sentido de conhecer o seu interesse em 

relação à divulgação de trabalhos universitários com interesse complementar aos conteúdos 

da disciplina. Praticamente todos se mostraram receptivos, especialmente os do ensino 

nocturno, tal como se pode observar através da Tabela 11. 

 

Ainda sobre estratégias de aprendizagem, foi colocada a questão sobre a possibilidade de 

um módulo da disciplina ser leccionado por um técnico da Câmara ou por um profissional de 
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uma empresa da área do ordenamento do território, ao que os professores e alunos 

inquiridos expressaram claramente o seu acordo, tal como se apresenta na Tabela 12. 

Diurno Nocturno
% %

 Sim 81,6 100

 Não 18,4 _

Ensino 
Opinião

 
Tabela 11 - Interesse dos alunos em conhecer e analisar projectos  de ordenamento do  território 

desenvolvidos por estudantes universitários 

 
Professores Alunos Ens. 

Diurno
Alunos Ens. 

Nocturno
% % %

Concordam totalmente 31 24 23

Concordam 61 70 70

Discordam 8 3 8

Discordam totalmente _ 3 _

Opinião

 
Tabela 12 – Possibilidade de um módulo ser leccionado por um técnico da Câmara ou por um 

profissional da área do ordenamento do território 

 

O contributo que as Câmaras Municipais podem dar, ao envolver os alunos no debate dos 

problemas do momento e formas de os ultrapassar é uma estratégia que motiva os alunos 

para os conteúdos da disciplina. Neste sentido, alguns professores estabeleceram contactos 

e mesmo protocolos de cooperação com as Câmaras; “A Câmara preparou uma pequena 

acção de formação aos alunos sobre o Ordenamento de Território, levantando os problemas 

regionais”. Ainda outra professora referiu, “A Câmara pôs a hipótese de dar formação em 

SIG e fornecer material”. 

 

3.3.3.5 - Temas e conteúdos  

 

Considera-se importante analisar como estes alunos reagiram aos temas e conteúdos 

leccionados, identificando qual a matéria que lhe foi mais apelativa e que mais gostaram, 

contrapondo com aquela que se revelou menos acessível e que menos gostaram. 

 

Em relação aos alunos do ensino diurno, constituiu matéria preferida os “Mapas temáticos” 

(17%), a “Cartografia de base” (16%) e a “Elaboração de gráficos” (12%) Figura 11. Este 

interesse vem confirmar a motivação dos alunos para o tipo de aulas práticas, 

nomeadamente para a construção de mapas e gráficos, como foi referido anteriormente. 
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É de referir que 14% destes alunos não responderam, revelando desinteresse a esta 

abordagem. 

 

Sobre a matéria que menos gostaram, identifica-se para alguns alunos a “cartografia de 

base” (8%) os “conceitos teóricos” (8%) e as “escalas” (8%), (Figura 12). De referir 

igualmente que houve muitos alunos a não responderem (29%), o que pode significar 

desinteresse em responder, ou, que não houve matéria que não gostassem. No entanto, um 

conjunto de alunos deixou este aspecto bem claro ao responder “nenhum” (7%).  

 
Quanto aos resultados dos alunos do ensino nocturno, registam-se algumas diferenças nas 

suas preferências. Em relação à matéria que mais gostaram, a “elaboração de gráficos” 

continuou também a revelar interesse para estes alunos (15%), mas são os conceitos de 

“estatística” que atingem a percentagem mais alta (23%) (Figura 13). 

 

Sobre a matéria que menos gostaram, os resultados são idênticos aos dos alunos em 

regime diurno, ou seja, “escalas” e “conceitos teóricos” mantêm pouco interesse, 16% no 

total, acrescentando-se ainda a “topografia” com 8%. Registou-se uma elevada 

percentagem de alunos que também não responderam (62%) (Figura 14). 

 

Para detectar insuficiência de recursos/materiais ou a necessidade de novos, foi solicitado 

aos professores que identificassem quais os conteúdos/conceitos programáticos para os 

quais eles tiveram mais dificuldade em encontrar material de apoio para o ensino da 

disciplina, os quais se apresentam na Tabela 13 por ordem crescente consoante a maior 

dificuldade de aquisição. 

 

  +
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 - Sistemas de Informação Geográfica

 - Detecção Remota

 - Tecnologias de Informação Geográfica

 - Ordenamento do Território 

 - Cartografia temática

 - Marketing Territorial

 
Tabela 13 - Lista de conteúdos/conceitos para os quais é mais difícil encontrar material de apoio, 

segundo os professores 
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Mapas temáticos
Cartografia de base

Elaboração de gráficos 
Fotografias aéreas

Analisar mapas
Conceitos teóricos sobre Ord. Ter.

Ortofotomapas
Escalas

Mapas de círculos proporcionais
Cartas de uso e ocupação do solo

Bacias hidrográficas
Mapas topográficos

Construir perfis topográficos
Estatística

Condicionantes políticas
Nenhum

Não responderam

%

 
Figura 11 - Conteúdos que os alunos do ensino diurno gostaram mais 
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Cartografia de base
Conceitos teóricos
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Mapas topográficos
Perfis topográficos

Bacias hidrográficas
Curvas de nível

Mapas de fluxos
Elaboração de gráficos 

Cartas de uso e
Estatística

Maps de círculos
Ortofotomapas

Tecnologias de Inf.
Marketing territorial

Analisar mapas
Legislação

Gráficos triangulares
Planos de Ord. Território

Todos
Nenhum

Não responderam

%

 

Figura 12- Conteúdos que os alunos do ensino diurno gostaram menos 
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Figura 13 - Conteúdos que os alunos do ensino nocturno gostaram mais 
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Figura 14- Conteúdos que os alunos do ensino nocturno gostaram menos 

 
 

3.3.3.6  - Expectativas para o curso. 

 

Com a reorganização do ensino secundário, como já foi referido antes, introduziram-se 

modificações importantes no estabelecimento dos vários cursos. Ao nível do ensino 

tecnológico, criaram-se cursos profissionalmente qualificantes orientados numa:  

 
“… dupla perspectiva: o prosseguimento de estudos, para o ensino superior e 
para os cursos pós-secundários de especialização tecnológica, bem como para 
a inserção no mercado de trabalho” (ME, 2003) 
 

Estes cursos conferem um diploma de conclusão de um curso do nível secundário e um 

certificado de qualificação profissional de nível 3. 

 

Como saídas profissionais relativas ao Curso TOTA, o ME indica que:  

 
“o aluno com a qualificação obtida neste curso poderá trabalhar em sectores 
como o do ordenamento do território e o do ambiente e conservação da natureza, 
desempenhando funções de apoio a técnicos superiores, e exercer, entre outras, 
a profissão de :  

- técnico do ambiente. 
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Se optar por sistemas de informação geográfica, poderá exercer as seguintes 
profissões:  

- técnico de gestão ambiental;  
- técnico de sistemas de informação geográfica. 

 Se optar por espaços naturais e educação ambiental, poderá exercer as seguintes 
 profissões: 
   - vigilante da natureza; 
   - guia da natureza; 
   - técnico nas áreas da educação e do turismo ambientais.”  
  (ME, (S/DATA) 
 

Importa agora analisar o resultado dos questionários quanto às expectativas dos alunos 

após o primeiro ano de frequência do curso (Figura 15). 

 

Em relação aos do ensino diurno, só 18% é que demonstra interesse em prosseguir os 

estudos para o ensino superior. Já nos alunos do ensino nocturno, verifica-se que existe 

uma maior motivação para se candidatarem à universidade (31%). 

 

Figura 15- Expectativas dos alunos em se candidatarem à universidade 
 

Ao questionar os alunos se gostariam de frequentar um curso técnico na área do 

ordenamento do território, conforme se observa pela Figura 16, os resultados assinalam 

diferentes expectativas que estes dois grupos de alunos têm neste momento do curso: 

enquanto que os alunos de ensino nocturno (69%), mostram-se receptivos a essa hipótese, 

os do ensino diurno (64,5%) ainda não a consideram como uma possibilidade futura. 

 

 

 

 

 

 

Ensino Diurno

18%80,3%

1,3%

Sim Não Não responderam

Ensino Nocturno

31%
69%

Sim Não
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Ensino Diurno

24%
12%

64%

Sim Não Não pensaram
sobre isso

Ensino Nocturno

69%

8%
23%

Sim Não Não pensaram
sobre isso

 

Figura 16 - Opinião dos alunos sobre a hipótese de frequentarem um curso técnico na área do 

ordenamento do território. 
 

3.4 - CONCLUSÃO GERAL 

Destaca-se da análise anterior que: 

 

Relativamente às escolas que se candidataram à oferta do curso, verificou-se que foram 

poucas as que conseguiram ministrar o curso pelo facto de não terem conseguido o número 

mínimo de alunos inscritos. 

 

Quanto aos professores que leccionaram a disciplina, todos apresentam uma formação 

académica na área de Geografia, possuindo na sua maioria uma larga experiência no 

ensino. Foi sentida uma forte preocupação por parte destes professores em realizar cursos 

de formação relacionados com o ordenamento do território, por necessidade de se 

actualizarem, (especificamente em novas tecnologias) e também aprofundarem a sua 

formação académica, que para grande parte dos professores não incluiu formação na área 

do ordenamento do território. 

 

Em relação aos recursos e materiais disponíveis nas escolas, verificou-se que a 

generalidade das escolas não estão suficientemente equipadas com os recursos 
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necessários para o ensino da disciplina, registando-se grande empenho dos professores em 

adquirir os que consideraram imprescindíveis. 

Quanto às metodologias utilizadas, verificou-se que os professores recorreram a estratégias 

diversificadas, sendo da preferência dos alunos aquelas mais activas. 

 

Em relação ao tipo de aula, os professores consideram as aulas teórico-práticas as mais 

adequadas, enquanto que os alunos preferem as actividades práticas, particularmente os do 

ensino diurno. 

 

Quanto à divulgação de trabalhos universitários no âmbito do Ordenamento do Território, 

verificou-se uma boa aceitação por parte dos professores e alunos, tendo-se registado os 

conteúdos para os quais foi mais difícil encontrar material de apoio. 

 

No que respeita às expectativas dos alunos perante o curso, verificam-se intenções 

diferentes entre os dois grupos de alunos, enquanto que nos do ensino diurno é mais visível 

o seu interesse em terem só uma habilitação de nível secundário, nos do ensino nocturno 

verifica-se uma maior motivação para o prosseguimento dos estudos, particularmente para 

um curso técnico nesta área como um possível encaminhamento profissional. 
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4 – AVALIAÇÃO DE TESES DE MESTRADO E DOUTORAMENTO QUE UTILIZAM SIG E OUTRAS TIC E 
SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO INTEGRADOS  

 

4.1 - INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento das tecnologias de informação, nomeadamente os SIG, dispõem de um 

conjunto de ferramentas que permitem a integração, manipulação e análise espacial de 

grandes volumes de informação, que se tornaram imprescindíveis para um número 

crescente de estudos e projectos nas áreas do planeamento, estudos de incidência 

ambiental ou sócio-económica.  

 

Para apoiar a realização de acções concretas no domínio do ordenamento do território é 

necessário rigor espacial, sendo o objectivo final da cartografia e dos SIG, a localização de 

entidades com certeza e precisão (PAINHO, 2002).  Os SIG, devido às suas potencialidades 

e capacidades para criar bases de dados georreferenciados, contendo informação de 

diversa natureza, vieram acelerar o ritmo a que essa informação pode ser produzida e 

actualizada, permitindo uma análise espacial rigorosa, o planeamento integrado, uma 

escolha criteriosa entre diferentes cenários alternativos (MACHADO, 2000; SANTOS et al., 

2004). 

 

Um dos grandes progressos dos SIG é a sua capacidade de modelação, utilizada em larga 

escala para o planeamento ambiental. Permite a simulação de problemas actuais ou a 

evolução da situação para testar cenários de referência, caso se introduza a dimensão 

temporal, identificando áreas problema, estimando-se os riscos e a necessidade de medidas 

de intervenção. Estas metodologias de avaliação da qualidade ambiental estão a ser 

aplicadas cada vez mais a casos concretos (MACHADO, 2000). 

 

No caso da simulação de processos hidrológicos a integração de informação geográfica em 

SIG torna-se essencial, para produzir uma previsão do escoamento das bacias hidrológicas, 

na sequência de períodos de chuva, sendo possível reconhecer a fragilidade de 

determinados territórios  

 

Os Modelos de localização, têm sido propostos como uma ferramenta importante de apoio à 

decisão com base em informação geo-referenciada. Beneficiando dos actuais avanços 

informáticos (geocomputação), têm sido desenvolvidas metodologias científicas (análise de 

clusters; algoritmos genéticos), adaptadas às particularidades dos problemas espaciais, 

com aplicações no âmbito dos SIG (BAÇÃO, 2002). Estes métodos permitem a optimização 

de localização de determinadas actividades, de forma a assegurar um planeamento e 

gestão adequada.   
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O recente avanço na utilização de software de Modelo de Objectos de Componentes (COM) 

veio tornar possível a construção de aplicações que disponibilizam soluções cada vez mais 

adaptadas às necessidades dos utilizadores. Uma vez que “as tecnologias de informação 

geográfica estão cada vez mais integradas com as outras tecnologias de informação, a 

adopção de processos e metodologias de desenvolvimento padronizados trazem grandes 

vantagens na implementação de aplicações de informação geográfica” (PAINHO et al., 1999). 

O desenvolvimento de interfaces em programação visual, como por exemplo, o Visual 

Basic®, Visual C++®, permitem aos utilizadores não necessariamente especialistas em 

SIG, efectuarem análises espaciais de um modo fácil e eficaz.  
 

A produção de cartografia de ocupação do solo a partir de imagens de satélite, constitui 

uma fonte de informação essencial em planeamento do território, monitorização e gestão 

territorial. Com o aumento cada vez maior da resolução espacial dos sensores, o 

desenvolvimento de métodos para a extracção de informação cada vez mais sofisticados e 

o recurso à integração de informação auxiliar, o potencial de uso das imagens de satélite 

aumentou muito.   
 

Mas o sucesso da utilização de imagens de satélite na produção de mapas de ocupação do 

solo depende em grande parte, do tipo de classes definidas na nomenclatura, pela qual se 

opta. A nomenclatura CORINE, criada em 1985 pela União Europeia, adoptou uma 

classificação sobre a ocupação do solo, pensada para ser útil em planeamento e 

ordenamento do território, destinada a ser aplicada a todo o espaço da Comunidade. 

(CAETANO, 2003; CAETANO et al., 2005). 
 

Face à evolução constante destas tecnologias e a grande diversidade de aplicações que 

proporcionam, tal como afirma João R. Machado, será “necessário fazer uma distinção entre 

os SIGs que dão resposta a problemas complexos e a aplicações de grande rigor e precisão 

e os que, embora não satisfazendo tais exigências, pelas capacidades gráficas que 

oferecem, desempenham um papel de grande relevo na divulgação da informação e apoio 

às decisões.” (MACHADO, 2000).  
 

O presente capítulo pretende destacar, a importância do trabalho desenvolvido em 

instituições universitárias que fazem uso destas tecnologias na sua investigação científica, 

testando a sua exequibilidade através de estudos de caso. 
 

Passa-se de seguida à metodologia, resultados e análise deste trabalho. 
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 4.2 - METODOLOGIA  

O procedimento utilizado para a avaliação das teses de mestrado e doutoramento e síntese 

dos estudos de caso integrados, incluiu os seguintes passos metodológicos: 

 

Numa primeira fase procedeu-se à recolha da informação científica respeitante a teses de 

mestrado e doutoramento através de uma pesquisa junto de Instituições Universitárias de 

Lisboa. Seleccionaram-se aquelas instituições que promovem cursos de mestrado em 

Sistemas de Informação Geográfica, e que portanto apresentavam a probabilidade de 

possuir um universo significativo de teses que respondiam aos objectivos deste trabalho. 

 

A pesquisa das teses foi feita através do “catálogo online” da Instituição pela combinação de 

palavras-chave e/ou assuntos, a saber: “teses de doutoramento”; “teses de mestrado”; 

“sistemas de informação geográfica”; “teledetecção”. Foi realizada também, em algumas 

instituições, a pesquisa directa às “bases de dados online” de teses de mestrado em SIG.  

 

Numa segunda fase, procedeu-se à identificação do tema da tese sob a perspectiva de 

apoio ao processo de planeamento do território, com a aplicação a um estudo de caso, de 

forma a avaliar a possibilidade de adequação aos conteúdos programáticos ao nível das 

capacidades/competências a adquirir pelos alunos.  

 

Numa terceira fase, procedeu-se ao preenchimento de uma ficha-resumo, a qual serviu de 

suporte ao registo, classificação e organização do material recolhido. O modelo tipo desta 

ficha-resumo apresenta-se no Anexo 12. 

 

Na estrutura desta ficha-resumo distinguem-se duas partes:  

 

A primeira, destina-se ao registo dos elementos de identidade da tese e a efectuar uma 

síntese do estudo de caso. Nesta síntese serão anotados os aspectos relevantes que irão 

facilitar a adequação aos temas/conteúdos da disciplina numa fase posterior, como, por 

exemplo: tema; objectivo; algumas metodologias; alguns dados utilizados; materiais 

produzidos; notas do autor, etc.  

 

A segunda parte, destina-se a registar o contributo da tese para o ensino da disciplina. Inclui 

a proposta de agregação dos estudos de caso aos temas/conteúdos programáticos da 

disciplina, os materiais incluídos nesses estudos, que poderão ser explorados na sala de 

aula, e as metodologias que poderão ser utilizadas pelo professor, suscitadas por cada 

estudo de caso.  
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A análise da informação contida na segunda parte da ficha será efectuada no capítulo 

seguinte. 

 

As fichas foram codificadas e numeradas, atribuindo-se a sigla da instituição onde foram 

produzidas seguida do número de ordem, acrescentando-se um sufixo de três caracteres 

correspondentes à universidade a que pertencem. 

 

A informação obtida das fichas foi sumariada num quadro geral (Anexo 13), inventariando 

as teses com a referência do estudo de caso aplicado. 

 

Todas as teses que se encontram disponíveis na Internet são assinaladas, divulgando deste 

modo a possibilidade de consulta alargada às escolas. 

 

 4.3 - SELECÇÃO DAS TESES  E SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO 

Foram seleccionadas 41 teses englobando 42 estudos de caso, pela pesquisa feita em 

quatro (4) instituições universitárias (Tabela 14).  Estas foram as instituições detentoras de 

teses potencialmente relevantes para o estudo que aqui se apresenta. A lista das teses 

consultadas é apresentada no Anexo 16. 

 

       
Tabela 14 - Quantidade de teses seleccionadas por instituição universitária 

 

As sínteses dos estudos de caso produzidos por cada tese, são apresentadas no Anexo 14. 

Genericamente estes estudos abordam diversas áreas temáticas. No entanto existem áreas 

sobre as quais incidem um maior número de estudos, tais como:  

 

- Agricultura de regadio: estudos que abordam o problema da gestão da rega na região do 

Alentejo, desenvolvendo aplicações específicas que incluem várias funcionalidades, como 

por exemplo: determinar as possíveis variações de produção face à quantidade de água 

aplicada à cultura; apresentar modelos de monitorização para o uso do solo com a definição 

de indicadores a aplicar por exemplo na beneficiação de certas culturas de regadio ou na 

recuperação de solos abandonados. Estes estudos propõem-se contribuir para a definição 

2 
1 
4 

34 
Universidade Técnica de Lisboa

Faculdade de Ciências Tecnológicas  (FCT) …………………………..…… 
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação  (ISEGI) ..……..

Instituto Superior Técnico  (IST) ……………………...….…...................….

Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  (FCSH) …………..………….
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de estratégias que permitam minimizar o impacte da seca no rendimento dos agricultores e 

a conservação e valorização do património natural. 
 

- Áreas protegidas: estudos que se incluem no âmbito da conservação da natureza, 

elaborando sistemas de monitorização e gestão da informação de Planos de Ordenamento 

de Áreas Protegidas. Nestes estudos também se encontra a elaboração de um Plano de 

Gestão de uma Zona de Protecção Especial, com destaque para a conservação de aves 

selvagens.  
 

- Bacias hidrográficas: estudos na perspectiva da análise do risco de inundação, em que se 

utilizam modelos para a delimitação de áreas de risco de inundação. Apresentam o 

contributo para a definição de áreas susceptíveis, por exemplo, à expansão urbana, ou para 

a problemática da protecção civil; estudos na perspectiva da gestão dos recursos hídricos, 

apoiando a decisão de licenciamento das utilizações do domínio hídrico ou os efeitos 

provocados pela construção de barragens. 

 

- Ocupação do solo: estudos que incidem na Produção de Cartografia de Ocupação do Solo 

numa perspectiva de apoio ao planeamento e gestão no âmbito urbano, agro-florestal e 

áreas ardidas. São adoptadas diferentes estratégias metodológicas recorrendo a dados de 

detecção remota (fotografia aérea e imagem de satélite), integrando em alguns estudos 

informação auxiliar não espectral. Com as recentes imagens de alta resolução espacial 

produziram-se mapas de ocupação do solo à escala 1:10 000. O recurso a imagens de 

satélite surge pelas vantagens que este tipo de dados tem, para determinadas escalas e 

temáticas de análise, face aos métodos tradicionais, nomeadamente uma resolução 

temporária que pode ser diária e custo reduzido de aquisição. Estes estudos produziram 

cartografia ao nível regional e também ao nível do território nacional. 
 

Verificou-se que, apesar de serem na maioria trabalhos académicos, quase todos propõem 

a sua viabilidade para apoio ao planeamento local ou regional. Contudo, existem alguns 

estudos que foram desenvolvidos integrados em projectos locais ou em parceria com 

instituições, a maior parte delas públicas, com o objectivo de disponibilizar soluções que 

dêem resposta já a questões concretas, todas no âmbito do planeamento. Cita-se os 

seguintes casos:  

 

- DRA-Alentejo – Apoiar a emissão de pareceres de licenciamento ou a avaliação prévia 

de projectos (IST.13);  

- DRAOT-LVT – Apoiar a gestão do processo de Licenciamento de Rejeições de Águas 

Residuais (IST.25); 
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- EFMA – Monitorizar o uso do solo na área dimensionada para regadio no Sub-Sistema 

do Ardila (IST.34); 

- INGA – Elaborar um Sistema Integrado de Gestão e Controlo do Parcelar Agrícola, a 

aplicar na região do Douro e Minho e Trás-os-Montes (IST.06). 
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5 – CONTRIBUTOS DOS ESTUDOS DE CASO PARA A TEORIA E PRÁTICA DA DISCIPLINA DE “TÉCNICAS 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO”  

 

O desenvolvimento dos temas/conteúdos desta disciplina contribui para a aquisição de um 

conhecimento multifacetado, visando o desenvolvimento de uma série de competências e 

capacidades que garantem aos alunos reunir um conjunto de conhecimentos e dominar 

técnicas indispensáveis à aplicação dos princípios do Ordenamento do Território. 

 

Trata-se de uma disciplina, conforme se referiu anteriormente no capítulo 3, que apela a 

métodos e técnicas provenientes de diversos campos científicos: “a organização territorial 

será tanto mais eficaz, quanto mais pluridisciplinares forem os estudos que servirem de 

base ao delinear de propostas de ordenamento espacial”.  

 

Importa agora analisar o contributo dos estudos de caso incluídos nas teses seleccionadas 

anteriormente (Anexo 14), na teoria e prática desta disciplina, que se organiza da seguinte 

forma: 

 
1. Proposta de agregação aos temas/conteúdos programáticos; 

2. Materiais de consulta e sugestão de metodologias. 

 

5.1 - PROPOSTA DE AGREGAÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

A opção tomada neste procedimento, teve como referência os seguintes aspectos do 

programa da disciplina (ME, 2004): 

 

o núcleo conceptual inerente a cada tema; 

o conteúdos a abordar dentro de cada subtema; 

o conceitos/noções básicas essenciais, prévios e a adquirir; 

o capacidades/competências a desenvolver ao longo dos conteúdos;  

o observações/sugestões metodológicas para cada tema/subtema. 

 

Esta informação apresenta-se no Anexo 6, organizada pelos temas do programa. 

 

Seguidamente apresenta-se a proposta de agregação destes estudos a todos os 

temas/conteúdos programáticos susceptíveis de os utilizar, organizada pelos dois anos de 

leccionação da disciplina. 

 

A adequação é feita ao nível das capacidades/competências que o aluno deverá adquirir no 

final de cada subtema. 
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É apresentada uma grelha com a associação dos estudos de caso a cada subtema. (Anexo 

15) 

 

5.1.1 - OS TEMAS/CONTEÚDOS DO 10º ANO 

 

Módulo Inicial – Introdução ao ordenamento do território 
 
A inclusão de um módulo inicial ao programa pretende, por um lado, motivar o aluno para o 

curso e para a disciplina, incentivando a reflexão e discussão de problemas já 

profundamente associados ao Ordenamento. Pretende, por outro lado, sensibilizá-los para a 

importância e necessidade de gerir e ordenar correctamente o território, abordando 

situações concretas e actuais. 

 

De seguida apresenta-se a tabela com os estudos de caso adequados a este tema (Tabela 

15). 
 
                                      

Conteúdos: 
1 - Ordenar o Território 
2 - As condicionantes políticas, sócio-económicas e ambientais 

Capacidades/Competências 

A - Identificar finalidades do ordenamento do território 
        ISEGI.04 , IST.11 

B - Conhecer condicionantes políticas, sócio-económicas e ambientais do ordenamento do território  
       ISEGI.01 , IST.04 ,  IST.13 

C - Reconhecer a necessidade de ordenar o território 
        ISEGI.04 

D - Reconhecer a importância do ordenamento para obtenção de um desenvolvimento sustentável   
        ISEGI.01 , ISEGI.04 , IST.04 , IST.11 , IST.12 , IST.17 , IST.19 ,  IST.34              

E - Reflectir sobre o ordenamento do território na região onde se insere a escola 

 
Tabela 15 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competências 

a adquirir pelos alunos no Módulo Inicial 

 
Tema 1 – A representação do território 

 
Este tema, permite desenvolver os métodos e técnicas necessários a uma possível 

participação num qualquer “Processo de Planeamento”. 

 

Com o estudo dos seus conteúdos, organizados em cinco subtemas, valoriza-se o seguinte: 

o uso de mapas de pequena e de grande escala; o uso da cartografia de base; o recurso à 

análise de diferentes tipos de cartografia temática com diferentes escalas; o conhecimento e 
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domínio de diferentes técnicas de produção gráfica e cartográfica; o conhecimento e 

interpretação de diferentes imagens de satélite e de fotografia aérea. 

 

O recurso às diferentes tecnologias de informação de carácter geográfico deverão, sempre 

que possível, estar presentes quer na pesquisa quer no tratamento e na apresentação da 

informação. 

 

De seguida apresentam-se as tabelas com os estudos de caso adequados a este tema 

(Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18, Tabela 19, Tabela 20). 

 
                                     

Subtema: 
1.1 - Os mapas de pequena e grande escala  

1 - Os diferentes tipos de mapa 
2 - As escalas                  

Capacidades/Competências 

A - Distinguir diferentes tipos de mapas 

B - Interpretar mapas com diferentes escalas 
     FCT.01 , IST.04 

C - Ler mapas temáticos 
     FCT.01 , IST.04 

D - Utilizar correctamente as escalas 

      FCT.01 , IST.13 

E - Relacionar o grau de pormenor da representação com a escala do mapa 
      FCT.01 , IST.04 , IST.13 

F - Reconhecer a importância do uso de mapas a diferentes escalas no processo de planeamento 
    territorial        

Tabela 16 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir pelos alunos no Subtema 1.1  
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Tabela 17 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir pelos alunos no Subtema 1.2  

 
                                      

Subtema: 
1.3 - A cartografia temática                                                                                                                     

1 - A cartografia temática oficial                                                                   
                       2 - A produção de mapas temáticos 

Capacidades/Competências 

A - Construir mapas temáticos simples 

B - Interpretar mapas temáticos 
      ISEGI.04 , IST.08 , IST.10 , IST.11 , IST.12 , IST.17 , IST.18,  IST.20 , IST.29 , IST.33 , IST.34 

C - Construir mapas de fluxos 

D - Utilizar correctamente as variáveis visuais valor,  tamanho e cor 
       ISEGI.04 , IST.18 , IST.20 , IST.29 

E - Adequar a escala do mapa ao fenómeno a representar             

F - Reconhecer a importância dos mapas temáticos na gestão do território. 
      ISEGI.04 , IST.08 , IST.10 ,  IST.11 , IST.12 , IST.17 , IST.18,  IST.20 , IST.29 , IST.33 , IST.34 
 

Tabela 18 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir pelos alunos no Subtema 1.3 

 
 
 
 

                                      
Subtema: 
1.2 – A cartografia de base 

1 – As plantas 
2 – Os mapas topográficos 

                        3 – Os mapas corográficos   
Capacidades/Competências 

A - Construir plantas 

B - Interpretar plantas 
      IST.03 

C - Interpretar mapas topográficos e mapas corográficos              

D - Identificar diferentes formas de relevo através da observação directa 

E - Construir perfis topográficos  

F - Construir perfis longitudinais e transversais de cursos de  cursos de água  
      IST.01 
G - Representar diferentes redes hidrográficas 
      IST.01 ,  IST.02 , IST.03 ,  IST.04 ,  IST.05 
H - Delimitar bacias hidrográficas 
      IST.01,  IST.02 ,  IST.03 ,  IST.04 ,  IST.05                  
I - Reconhecer a importância da utilização de cartografia de base no processo de planeamento 
    territorial     
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Subtema: 
1.4 - A comunicação gráfica e cartográfica                                                                                           

1 - Os problemas no tratamento da informação                                         
                       2 - O marketing territorial                                                                                                

Capacidades/Competências 

A - Analisar criticamente diferentes formas de representação do mesmo fenómeno 
     IST.17,  IST.18 , IST.20 , IST.23 , IST.29 

B - Reconhecer a importância do tipo de representação gráfica e cartográfica na compreensão dos 
fenómenos 

     IST.17,  IST.18 , IST.20 , IST.23 , IST.29 

C - Construir diferentes representações gráficas e cartográficas do mesmo fenómeno 

D - Adequar o modo de representação do fenómeno à escala do mapa 

E - Problematizar a manipulação da representação gráfica e cartográfica da informação 
     IST.07, IST.18 , IST.20 , IST.23 , IST.29 

F - Compreender a importância da representação gráfica e cartográfica na gestão territorial 
     IST.07, IST.18 , IST.20 , IST.23 , IST.29 
 

Tabela 19 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir pelos alunos no Subtema 1.4 
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Subtema: 
1.5 - As tecnologias de informação geográfica 

1 - A fotografia aérea 
2 - As imagens de satélite 
3 - O desenho e a representação de variáveis estatísticas                                            

Capacidades/Competências 

A - Conhecer  diferentes tipos de: fotografia aérea; imagens de satélite 
      ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.17 , IST.20 , IST.21,  IST.22,  IST.23 , IST.24 , IST.34 

B - Interpretar fotografias aéreas 
      IST.15 , IST.24 , IST.34 

C - Interpretar diferentes tipos de imagens de satélite 
      FCSH.02 , ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.20 , IST.21,  IST.22 , IST23 , IST.34 

D - Identificar os usos na gestão territorial das: fotografias aéreas; imagens de satélite 
      FCSH.01B , FCSH.02 ,  ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.14, IST.15 , IST17 , IST.20 , IST.21 , IST.22 ,  
 
      IST.23 , IST.24 , IST.34 

E - Conhecer a existência e as  potencialidades de diversos programas de sistemas de informação  

    geográfica  
      ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.15 , IST.17 , IST.19 , IST.21, IST.23 , IST24 , IST.25 , IST.30 , IST.31,  
 
      IST.32 

F - Construir cartas de uso e de ocupação do solo 

G - Interpretar cartas de uso e de ocupação do solo  
       FCSH.01B ,  FCSH.02 ,  ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.20, IST.21 , IST.22 , IST.23 , IST.24 , IST.34   

H - Reconhecer a complementaridade das várias tecnologias de informação geográfica na gestão do 

     território 
       FCSH.02 , ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.14 , IST.15 , IST.16,  IST.17 , IST.19 , IST.20 , IST.22 , IST.23, 
 
       IST.24 , IST.25 , IST.30    

I - Reconhecer as vantagens da utilização das tecnologias de informação geográfica na gestão do  

    território 
       FCSH.01B ,  FCSH.02 , ISEGI.02 , ISEGI.03 , IST.08 , IST.14,   IST.15 , IST.16 , IST.17 , IST.19 , IST.20 ,  
 
       IST.21 , IST.22 , IST.23,  IST.24 , IST.25 , IST.30 , IST.31 , IST.32 , IST.34 
 

Tabela 20 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir pelos alunos no Subtema 1.5 
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5.1.2 - O TEMAS/CONTEÚDOS DO 11º ANO 

 

Tema 2 – A Leitura das paisagens  
 
Com o estudo dos conteúdos deste tema pretende-se que os alunos conheçam as 

diferentes paisagens e as condicionantes existentes na sua gestão. 

 

Quanto às paisagens rurais, é essencial que identifiquem os vários tipos de uso do espaço 

rural e que sejam capazes de identificar as áreas mais sensíveis, compreendendo a sua 

problemática e importância. 

 

Em relação às paisagens urbanas, os alunos deverão ser levados a discutir os usos do 

espaço urbano, identificando os diferentes problemas que se colocam neste espaço. 

 

Relativamente às paisagens de risco, pretende-se sensibilizar os alunos para os problemas 

relacionados com a gestão destas áreas de grande fragilidade ambiental, nomeadamente as 

litorais, as estuarinas, as albufeiras e as florestas.  
 

De seguida apresentam-se as tabelas com os estudos de caso adequados a este tema 

(Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23). 
 
                                      

Subtema: 
2.1 - As Paisagens Rurais 

1 - O uso do espaço rural 
2 - As áreas sensíveis 

Capacidades/Competências 

A - Analisar paisagens rurais 
       FCSH.02,  IST.29 

B - Construir croquis de paisagens 

C - Distinguir paisagens rurais com características diferentes          
       FCSH.02,  IST.28  

D - Compreender a problemática e a importância de áreas áreas sensíveis no espaço rural 
       IST.01  IST.02  IST.05,  IST.19,  IST.34  

E - Relacionar os usos do espaço rural com as áreas sensíveis 
      ISEGI.04,  IST.02,  IST.05,  IST19,  IST.34           

F - Debater os diferentes usos do espaço rural 
      IST.29 
G - Debater problemas do espaço rural 
      ISEGI.04,  IST.01,  IST.02,  IST.05,  IST.19,  IST.34  

H - Debater a importância do valor patrimonial de algumas paisagens rurais 
      IST.28,  IST.33,  IST.344  

Tabela 21- Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir pelos alunos no Subtema 2.1 
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Subtema: 
2.2 - As Paisagens Urbanas 

1 - O uso do espaço urbano 
2 - Os problemas do espaço urbano 

Capacidades/Competências 

A - Analisar paisagens urbanas 

B - Construir plantas funcionais 

C - Identificar os diferentes tipos de loteamento 

D - Interpretar plantas funcionais 
       IST.09 

E - Reconhecer os principais problemas no uso do espaço  urbano 
      FCT.01,  IST.03,  IST.26 

F - Reflectir sobre os critérios de valorização do solo urbano 
      IST.10 

G - Compreender a problemática e a importância de áreas sensíveis no espaço urbano 
      FCT.01,  IST.03 

H - Discutir os usos dos espaços urbanos 
      FCT.01,  IST.09 

I - Debater problemas do espaço urbano 
      FCT.01  IST.03  IST.26  IST.30 

Tabela 22 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir no Subtema 2.2 

                                       
Subtema: 
2.3 - As Paisagens de Risco 

1 - O litoral 
2 - Os estuários 
3 - As Albufeiras 
4 - As florestas 

Capacidades/Competências 

A - Analisar diferentes paisagens de risco  
       IST.24,  IST.27 

B - Conhecer os processos da morfodinâmica costeira 
        FCT.01,  IST.27 

C - Conhecer impactes da construção de barragens: 
                 - nos ecossistemas 
                 - no processo de erosão normal 
        IST.04  IST.34 

D - Reconhecer o papel das florestas na evolução das vertentes 

E - Discutir os usos de diferentes paisagens de risco 
       FCT.01,  ISEGI.01,  IST.04,  IST.34 

F - Debater problemas de diferentes paisagens de risco     
       FCT.01,  ISEGI.01,  ISEGI.03,  IST.04, IST.24,  IST.27,  IST.34 

G - Reconhecer a necessidade de gerir correctamente o uso de diferentes paisagens de risco 
       FCT.01,  ISEGI.01,  ISEGI.03,  IST.04,  IST.24, IST.27,  IST.34 

Tabela 23 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir no Subtema 2.3 
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Tema 3 – O estado actual do ordenamento do território  
 
O estudo deste tema permitirá ao aluno o conhecimento do processo de ordenamento do 

território, que se pretende que seja perspectivado à luz dos princípios do desenvolvimento 

sustentável. Considera-se importante que o aluno tome contacto com os principais diplomas 

legislativos, que regem a actividade de planeamento territorial em Portugal. Pretende-se 

também que identifiquem as várias instituições responsáveis por cada tipo de plano e que 

orientam o processo de ordenamento do território, sendo de realçar a importância e o papel 

das autarquias. 
 

De seguida apresentam-se as tabelas com os estudos de caso adequados a este tema 

(Tabela 24,Tabela 25). 
 
                                    

Subtema: 
3.1 - O Ordenamento do Território 

1 - Os princípios da gestão do território 
                        2 - O enquadramento normativo 

3 - As escalas do ordenamento territorial 

Capacidades/Competências 

A - Reconhecer a inter-relação entre gestão equilibrada do território e desenvolvimento a longo  
      prazo  
       ISEGI.01, IST.04,  IST11,  IST17,   IST19,  IST25   

B - Compreender os princípios da gestão e ordenamento do território 
       IST.04,  IST17,  IST25 

C - Conhecer a existência de um quadro normativo regulamentador do ordenamento do território 
       ISEGI.01 

D - Conhecer os principais instrumentos jurídicos do ordenamento do território, designadamente a  
      Lei de Bases do Ordenamento e a Lei Quadro dos Planos de Ordenamento do Território 
        IST17 

E - Distinguir diferentes escalas de ordenamento territorial 

F - Distinguir as competências dos diferentes instrumentos de gestão territorial 
      ISEGI.01,  IST04,  IST254,   

G -Identificar as instituições que orientam o processo de ordenamento territorial a diferentes escalas 
       ISEGI.01,   IST11,  IST12,  IST17,  IST25     

H - Relacionar a elaboração de um plano com a sua inserção institucional, legal e estratégica 
       IST.11, IST12 

I -  Conhecer as principais convenções e tratados internacionais que têm reflexos no ordenamento  
     do território 
      ISEGI.01,  IST11,  IST12,  IST17 

J - Reconhecer a importância das diferentes etapas do processo de planeamento 
      IST17 

Tabela 24 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 
adquirir no Subtema 3.1 
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Subtema: 
3.2 - Tipologias e Composição dos Planos 

1 - Os planos nacionais e os planos regionais  
2 - Os planos municipais de ordenamento do território 
3 – A articulação entre os diferentes planos 

Capacidades/Competências 

A - Distinguir diferentes tipos de planos 
       IST.19 

B - Identificar os principais objectivos de cada tipo de plano de ordenamento territorial 
       IST.19 

C - Conhecer a composição dos planos municipais e dos planos regionais de ordenamento do  
     território 
       IST.10 

D - Reconhecer a importância de proceder a uma programação adequada de equipamentos e infra- 
    estruturas 
      IST.10 

E - Interpretar os elementos constituintes dos planos (elementos fundamentais) 
      IST.10,  IST19 
F - Reflectir sobre a complementaridade/conflitos entre planos 

G - Compreender a importância da participação pública no processo de planeamento 

H - Compreender a necessidade de harmonização das escalas de planeamento 

Tabela 25 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir no Subtema 3.2 

 

Tema 4 – A organização do espaço regional e nacional  
 
O tratamento deste tema visa o conhecimento das recentes transformações do território.  

 

Pretende-se que os alunos analisem o desenvolvimento territorial das áreas urbanas e 

rurais. Reconheçam as assimetrias da rede urbana, debatendo possíveis formas de 

complementaridade e de cooperação entre cidades. É ainda importante analisar as áreas de 

transição, reflectindo sobre as condições e os processos em que se concretiza a alteração 

de usos agrícolas para usos urbanos.  

 

Valoriza-se ainda o papel das redes de transportes na estruturação do território nacional e 

regional, pretendendo-se que os alunos analisem impactes ambientais, económicos e 

sociais e reconheçam a necessidade de uma acção de planeamento.   

 

Relativamente ao subtema 4.1 – As novas realidades da rede urbana nacional – não se 

encontraram estudos de caso justificáveis que permitissem a agregação aos seus 

conteúdos. 
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De seguida apresentam-se a tabela com os estudos de caso adequados a este tema 

(Tabela 26). 

 
                                      

Subtema: 
  
4.2 - As Acessibilidades e os Fluxos 

1 - As redes de transportes e de comunicações regionais e nacionais  
2 – Os fluxos de pessoas e de mercadorias    

Capacidades/Competências 

A - Interpretar mapas de fluxos  

B - Evidenciar a importância dos transportes e das comunicações na organização do território 
       FCSH.01A  

C - Reconhecer constrangimentos no planeamento de infra-estruturas de transportes 
       IST.14   

D - Reconhecer a necessidade de planeamento das redes de transportes e de comunicações 
        FCSH.01A,   IST14,  IST.16,  IST.32 

E - Discutir os impactes ambientais, económicos e sociais da implantação redes de  
     transportes  
       FCSH.01B,  IST.14 

Tabela 26 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir no Subtema 4.2 

 
Tema 5 – A inserção no espaço comunitário 
 
O tratamento deste tema permitirá o conhecimento da inter-relação espacial decorrente da 

integração europeia e as consequências no desenvolvimento regional e nacional a médio e 

longo prazo.  

 
Pretende-se que os alunos reconheçam a importância dos apoios comunitários, e os seus 

impactes, sobretudo ao nível do desenvolvimento territorial. 

 
Com o estudo deste tema pretende-se ainda que os alunos tomem consciência da 

influência, das novas redes de transportes, de comunicações e de energia, na futura 

estruturação do território europeu. 

 
Relativamente ao subtema 5.2 – As redes transeuropeias – não se encontraram estudos de 

caso justificáveis que permitissem a agregação aos seus conteúdos. 

 
De seguida apresenta-se a tabela com os estudos de caso adequados a este tema (Tabela 
27). 
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Subtema: 
5.1 – Os apoios Comunitários ao Desenvolvimento 

1 – Os fundos estruturais e de coesão            
2 – Os impactes no desenvolvimento do território           

Capacidades/Competências 

A - Identificar os diferentes tipos de programas comunitários   
         IST.06 
B - Reconhecer as iniciativas e a expressão das ajudas comunitárias ao desenvolvimento 
         IST.06 
C - Perspectivar criticamente o impacte das ajudas comunitárias no território e nos sectores de  
      actividades 

Tabela 27 - Adequação dos estudos de caso para o desenvolvimento das capacidades/ competência a 

adquirir no Subtema 5.1 

5.2 - MATERIAIS DE CONSULTA E SUGESTÃO DE METODOLOGIAS  

 
Quanto ao apuramento de materiais produzidos/incluídos nos estudos de tese que poderão 

ser explorados na sala de aula, destacam-se quatro recursos importantes (Figura 17). 

 

Como se verifica é o material cartográfico que adquire maior peso (56%), resultado da 

produção de cartografia temática, constituindo o suporte informativo da análise espacial 

SIG, desenvolvido por um grande número de aplicações de apoio à gestão. 

 

Cartografia   56%

Mat.Apoio Teórico  28%

Fotografias Aéreas 3%
Imagens de Satélite 13%

 
Figura 17 – Material incluído nos estudos de caso 

 
Em relação à sugestão de metodologias, (Figura 18), sendo que esta é uma tese que faz 

análise de estudos de caso, é natural que todas apresentem estudos de caso na sua 

vocação. Também, todos estes estudos podem servir de ponto de partida para a realização 

de debates/simulações, permitindo o envolvimento dos alunos em questões relacionadas 

com o território. 

 

As restantes metodologias propostas, surgem em menor número, mas não deixam de ser 

um importante contributo nas estratégias a adoptar.  
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Figura 18 – Classificação da vocação dos estudos de caso para as áreas curriculares a usar na aula 
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6 – CONCLUSÃO 

 
Este trabalho apresenta um conjunto de propostas, baseadas na produção científica 

recente, que pretendem contribuir para a consolidação dos conteúdos programáticos da 

disciplina de TOT do ensino secundário. Procedeu-se a uma avaliação de teses de 

mestrado e de doutoramento no âmbito do ordenamento do território, que utilizam métodos 

de Análise Espacial integrados em SIG, e à agregação dos estudos considerados relevantes 

aos temas/conteúdos da disciplina susceptíveis de os explorar. 

 

Realizaram-se inquéritos a professores e a alunos, de modo a poder avaliar como foi 

leccionada a disciplina. A realização dos inquéritos foi de elevado valor para detectar os 

elementos positivos e as fragilidades na implementação do curso. Relativamente aos 

professores, fundamentalmente geógrafos, e com vasta experiência lectiva, foi sentida a 

necessidade de realizar formação na área do ordenamento do território. Como foi detectado, 

a dificuldade de acesso a esta formação é um problema que afecta a actualização dos 

professores. Na perspectiva defendia por CARNEIRO (2000), este acesso poderia ser 

realizado recorrendo a centros de aprendizagem locais ou a partir de escolas ligadas a 

centros de formação via Internet (CARNEIRO, R., et al., 2000).  

 

Em relação a recursos e materiais nas escolas, quando confrontados com as 

recomendações feitas pelo ME, a situação da generalidade das escolas é bastante 

deficitária. Entre esses recursos destaca-se software indispensável para a utilização de SIG, 

particularmente para leccionar a disciplina de SIG no 12º ano do curso. Como foi referido no 

estado da arte, actualmente, existe a possibilidade de desenvolver aplicações SIG a partir 

da Internet, utilizando WebGIS: ferramenta que apresenta diversas vantagens para os 

alunos do ensino secundário. 

 

Relativamente à selecção das teses de doutoramento e de mestrado, foram avaliadas 

quarenta e uma teses, que constituíram uma base de estudos de caso, materiais, 

metodologias e conclusões, com o propósito de serem utilizados no ensino da disciplina. 

Deste conjunto de teses só quatro é que se encontram disponíveis via Internet. 

 

Como ficou demonstrado no estado da arte, as correntes pedagógicas contemporâneas 

insistem na necessidade do professor criar condições de aprendizagem facilitadoras na sua 

prática na aula.  

 

A associação da produção científica universitária recente às matérias dadas no ensino 

secundário permitirá despertar os alunos pré-universitários para os problemas da 
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actualidade, fazendo-os compreender a ligação entre o desenvolvimento da ciência e a sua 

aplicação prática. O que se verifica é que essa produção dificilmente chega à escola. No 

caso concreto desta investigação tornou-se clara a necessidade de processos de consulta, 

acessíveis a professores e alunos, como por exemplo via Internet ou CD-ROMs. O facto dos 

trabalhos de teses, em algumas instituições, ficarem “cativos” nas bibliotecas, com pouco ou 

nenhum uso, constrange a difusão da investigação pela escola e pela sociedade em geral. 

 

Pensamos ter atingido os objectivos propostos, sendo que os estudos de caso 

seleccionados constituem mais um recurso a utilizar pelos professores que leccionem a 

disciplina, permitindo análises de conteúdo mais profundo de problemas actuais que 

envolvem a organização espacial do território. 
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ANEXO 1 – OBJECTIVOS E ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO – LEI DE BASES DO SISTEMA 
EDUCATIVO (DECRETO-LEI Nº49/2005 DE 30 AGOSTO) 

in: http://www.min-edu.pt/ftp/docs_stats/51225138.pdf  (consulta em Outubro de 2005) 
 

 
Artigo 9.º 

Objectivos 
a) Assegurar o desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e da curiosidade científica e o 
aprofundamento dos elementos fundamentais de uma cultura humanística, artística, científica e 
técnica que constituam suporte cognitivo e metodológico apropriado para o eventual 
prosseguimento de estudos e para a inserção na vida activa; 
b) Facultar aos jovens conhecimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas e 
culturais e possibilitar o aperfeiçoamento da sua expressão artística; 
c) Fomentar a aquisição e aplicação de um saber cada vez mais aprofundado assente no estudo, 
na reflexão crítica, na observação e na experimentação; 
d) Formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço pelos valores 
permanentes da sociedade, em geral, e da cultura portuguesa, em particular, jovens interessados 
na resolução dos problemas do País e sensibilizados para os problemas da comunidade 
internacional; 
e) Facultar contactos e experiências com o mundo do trabalho, fortalecendo os mecanismos de 
aproximação entre a escola, a vida activa e a comunidade e dinamizando a função inovadora e 
interventora da escola; 
f) Favorecer a orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação técnica e 
tecnológica, com vista à entrada no mundo do trabalho; 
g) Criar hábitos de trabalho, individual e em grupo, e favorecer o desenvolvimento de atitudes de 
reflexão metódica, de abertura de espírito, de sensibilidade e de disponibilidade e adaptação à 
mudança. 

Artigo 10.º 
Organização 

1— Têm acesso a qualquer curso do ensino secundário o que completarem com aproveitamento o 
ensino básico. 
2— Os cursos do ensino secundário têm a duração de três anos. 
3— O ensino secundário organiza-se segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de 
cursos predominantemente orientados para a vida activa ou para o prosseguimento de estudos, 
contendo todas elas componentes de formação de sentido técnico, tecnológico e profissionalizante 
e de língua e cultura portuguesas adequadas à natureza dos diversos cursos.   
4— É garantida a permeabilidade entre os cursos predominantemente orientados para a vida activa 
e os cursos predominantemente orientados para o prosseguimento de estudos. 
5— A conclusão com aproveitamento do ensino secundário confere direito à atribuição de um 
diploma, que certificará a formação adquirida e, nos casos dos cursos predominantemente 
orientados para a vida activa, a qualificação obtida para efeitos do exercício de actividades 
profissionais determinadas. 
6— No ensino secundário cada professor é responsável, em princípio, por uma só disciplina. 
7— Podem ser criados estabelecimentos especializados destinados ao ensino e prática de cursos 
de natureza técnica e tecnológica ou de índole artística. 
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ANEXO 2 – PLANO DE ESTUDO DO CURSO TECNOLÓGICO “ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE” DO ENSINO SECUNDÁRIO – ENSINO DIURNO  
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  Fonte: (ME, 2003b)   
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ANEXO 3 – PLANO DE ESTUDO DO CURSO TECNOLÓGICO “ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
AMBIENTE” DO ENSINO SECUNDÁRIO – ENSINO RECORRENTE NOCTURNO 
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ANEXO 4 – OBJECTIVOS GERAIS/COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA DE TOT – ENSINO DIURNO E 
ENSINO RECORRENTE NOCTURNO 

Fonte: (ME, 2004) 
 
 

 
- Desenvolver o espírito de tolerância e a capacidade de diálogo crítico; 
- Desenvolver atitudes de participação esclarecida e consciente na actividade social e 
  cívica; 
- Aceitar desafios, partilhando riscos e dificuldades; 
- Intervir no sentido de atenuar as assimetrias territoriais valorizando a preservação das 
  diferenças; 
- Interessar-se pela valorização dos recursos disponíveis respeitando o património 
  ambiental e cultural; 
- Desenvolver a percepção espacial no sentido de uma progressiva apropriação criativa  
  dos espaços de vida; 
- Desenvolver hábitos e métodos de trabalho, de estudo e de pesquisa; 
- Utilizar os dados geográficos na compreensão de problemas; 
- Desenvolver a aquisição de métodos e de técnicas de investigação no domínio da gestão 
  e do ordenamento do território; 
- Utilizar instrumentos de gestão territorial; 
- Rentabilizar técnicas diversas de expressão gráfica e cartográfica; 
- Utilizar técnicas de trabalho de campo; 
- Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamente as que se 
  relacionam com os Sistemas de Informação Geográfica; 
- Utilizar correctamente o vocabulário específico da disciplina; 
- Reconhecer a necessidade de mudança de escala de análise na compreensão do   
  espaço geográfico; 
- Inventariar problemas e soluções a nível da utilização do espaço; 
- Desenvolver a capacidade de avaliar situações diferenciadas de uso do território; 
- Apresentar propostas específicas de gestão dos recursos tendo em conta a protecção  
  das paisagens do território nacional; 
- Avaliar a organização do espaço e o aproveitamento dos recursos em função do 
  desenvolvimento sustentável; 
- Perspectivar soluções que contribuam para o equilíbrio do território. 
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ANEXO 5 – LISTA DAS ESCOLAS COM OFERTA DO CURSO COM INDICAÇÃO DAQUELAS EM QUE O 
CURSO FOI IMPLEMENTADO 

Implementado
Distrito Concelho

S.João Madeira
Espinho
Oliveira Azemeis
Stª.Mª da Feira
Braga
Guimarães
Terras do Bouro X
Vieira do Minho
V.N.Famalicão X
Alfândega da Fé
Bragança
Miranda do Douro
Mirandela
Vinhais

Guarda V.Nova de Foz Côa
Baião
Gondomar
Maia

Matosinhos

Paredes
Porto

Póvoa de Varzim
Santo Tirso
Valongo
Vila do Conde
Vila Nova de Gaia

Trofa
Ponte de Lima
Viana do Castelo

Chaves

Mondim de Basto
Murça

Viseu Lamego X

D
iu

rn
o

Aveiro

Braga

Bragança

Porto

Viana do Castelo

Vila Real

EB2,3/S Murça
ES/3 Latino Coelho

Colégio de Campos (Ens. Coop.)
ES/3 António Granjo
ES/3 Fernão de Magalhães
EB2,3/S Mondim de Basto

ES/3 Dr. Joaq. G. Ferreira Alves
ES/3 Trofa
EB2,3/S Arcozelo
ES Stª. Maria Maior

ES/3 D.Dinis
ES/3 Valongo

ES/3 Almeida Garrett

ES/3 Aurélia de Sousa
ES/3 Carolina Michaelis
ES/3 Garcia de Orta
ES/3 Rocha Peixoto

ES/3 Padrão da Légua
ES/3 Paredes
ES/3 Alexandre Herculano
ES António Nobre

ES/3 Rio Tinto
ES/3 Águas Santas
ES/3 Maia
ES/3 João Gonçalves Zarco

ES/3 Mirandela
ES/3 D.Afonso III
ES/3 Ten.Coronel Adão Carrapatoso
EB2,3/S Baião

ES/3 Camilo Castelo Branco
EB2,3/S Alfândega da Fé
ES/3 Abade de Baçal
ES/3 Miranda do Douro

ES/3 Sá de Miranda
ES/3 Francisco de Holanda
EB2,3/S Pde.Martins Capela
ES/3 Vieira do Minho

ES/3 S. João da Madeira
ES/3 Dr. Manuel Gomes de Almeida
ES/3 Ferreira de Castro
ES Coelho e Castro

DREN

Escola
Ano lectivo 2004/2005
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Implementado
Distrito Concelho

Aveiro Ovar
Castelo Branco 
Idanha a Nova
Oleiros X
Coimbra
Figueira da Foz
Tábua
Fig.Castelo Rodrigo X
Guarda
Sabugal

Castelo Branco Castelo Branco 

Coimbra Coimbra

Castelo Branco

Coimbra

Guarda ES/3 da Sé
ES/3 Sabugal

ES Avelar BroteroN
oc

tu
rn

o

ES/3 Nuno Álvares

ES D. Duarte
ES/3 Dr. Joaquim de Carvalho
ES/3 de Tábua
ES/3 Figueira de Castelo Rodrigo

Ano lectivo 2004/2005

ES/3 Nuno Álvares

DREC

Escola

D
iu

rn
o

ES/3 Júlio Diniz

EB2,3/S Padre António de Andrade
EB2,3/S José Silvestre Ribeiro

 

Implementado
Distrito Concelho

Cascais
X
X

Sintra X
V.F.Xira X

Santarém Almeirim X

Lisboa X

Sintra

D
iu

rn
o

Ano lectivo 2004/2005

ES Stª. Maria

Lisboa

Lisboa

Loures

Escola

ES José Afonso

ES Stª. Maria
ES Forte da Casa

DREL

ES/3 Eça de Queirós

ES São João da Talha

ES/3 Cidadela

ES Marquesa de Alorna

N
oc

tu
rn

o

 

Implementado
Distrito Concelho

Beja Beja X
Évora Évora
Portalegre Portalegre

Ano lectivo 2004/2005
Escola

D
iu

rn
o ES D.Manuel I

DREAlentejo

ES/3 Severim de Faria
ES S. Lourenço

 

Implementado
Distrito Concelho

N
oc

tu
rn

o

Faro V.R.Stº.António XES/3 Vila Real Stº. António

DREAlgarve
Ano lectivo 2004/2005

Escola
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ANEXO 6– ESPECIFICAÇÃO DOS TEMAS/CONTEÚDOS DO PROGRAMA DA DISCIPLINA DE “TÉCNICAS 
DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO” DO 10º E 11º ANO 

(Adaptado de: ME, 2004) 
(10º ANO) 
                                      

Núcleo Conceptual  
O ordenamento e a gestão do território 
assumem uma importância cada vez maior 
no desenvolvimento sustentável 

TEMA: Módulo Inicial 
 
Introdução ao Ordenamento do 
Território 

   
Conteúdos: 

1 - Ordenar o Território 
2 - As condicionantes políticas, sócio-económicas e ambientais 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Contractualização 

· Desenvolvimento sustentável   

· Equidade 

· Espaço geográfico* 

· Gestão do território* 

· Ordenamento do território* 

· Planeamento do Território* 

· Plano 

· Solidariedade intergeracional* 

· Solidariedade Territorial* 

· Subsidariedade 

· Urbanismo 
 
 * Conceito transversal ao programa 

A - Identificar finalidades do ordenamento do território 
 
B - Conhecer condicionantes políticas, sócio-económicas e 
       económicas e ambientais do ordenamento do território   
 
C - Reconhecer a necessidade de ordenar o território 
 
D - Reconhecer a importância do ordenamento para  
      obtenção de um desenvolvimento sustentável   
 
E - Reflectir sobre o ordenamento do território na região onde 
      região onde se insere a escola 

 
Sugestões metodológicas:  
Sensibilização para: 
Problemas com a gestão dos recursos mundiais; Desigualdades espaciais; Conservação e defesa 
do património; Problemas/agressões ambientais; Valores de qualidade de vida/bem-estar  
Estratégias de motivação: 
Debates; Análises de textos e imagens; Saídas de estudo; Comparação das políticas de 
ordenamento do território em Portugal com outros países europeus. 
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Núcleo Conceptual  
A gestão do território está cada vez 
mais alicerçada na análise gráfica e 
cartográfica, onde as novas tecnologias 
de informação assumem um papel 
relevante 

TEMA: 1 
 
A Representação do Território 

   
Subtema: 
1.1 - Os mapas de pequena e grande escala  

1 - Os diferentes tipos de mapa 
2 - As escalas                  

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Coordenadas geográficas 

· Distância * 

· Distribuição * 

· Escalas * 

· Diferentes tipos de mapas 

· Legenda 

· Localização * 

· Planta 
 
* Conceito transversal ao programa 

A - Distinguir diferentes tipos de mapas 
 
B - Interpretar mapas com diferentes escalas 
 
C - Ler mapas temáticos 
 
D - Utilizar correctamente as escalas 
 
E - Relacionar o grau de pormenor da representação com a  
      escala do mapa 
 
F - Reconhecer a importância do uso de mapas a diferentes 
     escalas no processo de planeamento territorial        
      

Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Manipulação cartográfica: leitura de diferentes tipos de mapas (políticos, físicos, temáticos, etc.) com 
diferentes escalas e sistemas de projecção; Exercícios de cálculo de distâncias reais a partir da 
escala do mapa, cálculo de escalas de mapas e conversão de escalas. 
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Subtema: 
1.2 – A cartografia de base 

1 – As plantas 
2 – Os mapas topográficos 

                        3 – Os mapas corográficos   
Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Açude 

· Albufeira 

· Áreas 
    inundáveis 

· Bacia  
    hidrográfica 

· Cabeceira 

· Colina 

· Confluência 

· Curva de 
    nível 

· Declive 

· Depressão 

· Encosta 

· Equidistância 
    das curvas de   
    nível 

· Foz 

· Jusante 

· Leito 

· Leito de cheia 

· Leito de 
    estiagem 

· Linha de festo 

· Linha de   
    talvegue 

· Margens 

· Montanha 

· Montante 

· Nascente 

· Orografia 

· Perfil  
    longitudinal 

· Perfil  
    topográfico 

· Perfil  
    transversal 

· Planalto 

· Planície 

· Quadrícula  
    Militar 

· Rede 
    hidrográfica 

· Vale cego 

· Vale em  
   caleira aluvial  

· Vale em  
    garganta 

· Vale em U 

· Vale em V 
    aberto 

· Vale em V  
    fechado  

A – Construir plantas 
 
B – Interpretar plantas 
 
C – Interpretar mapas topográficos e mapas corográficos              
 
D – Identificar diferentes formas de relevo através da observação 
      directa 
 
E – Construir perfis topográficos  
 
F – Construir perfis longitudinais e transversais de cursos de   
      cursos de água  
 
G – Representar diferentes redes hidrográficas 
 
H – Delimitar bacias hidrográficas 
 
I  - Reconhecer a importância da utilização de cartografia de base 
     no processo de planeamento territorial 
  
            

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Manipulação cartográfica (planta, mapa topográfico e mapa corográfico: leitura e interpretação de 
mapas topográficos e representação gráfica e cartográfica; Trabalho de campo: confrontação do 
mapa com a realidade. 
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Subtema: 
1.3 - A cartografia temática                                                                                                                      

1 - A cartografia temática oficial                                                                   
                       2 - A produção de mapas temáticos 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Condicionantes ao uso do território 

· Classe 

· Diagrama de dispersão 

· RAN, REN 

· Mapa de fluxos   

· Mapa de círculos proporcionais 

· Mapa de manchas ou de textura 

· Mapa de pontos 

· Variáveis visuais (cor, tamanho e    
    valor) 
 
 

A - Construir mapas temáticos simples 
 
B -  Interpretar mapas temáticos 
 
C - Construir mapas de fluxos 
 
D - Utilizar correctamente as variáveis visuais valor, tamanho e 
      cor 
 
E - Adequar a escala do mapa ao fenómeno a representar  
 
F - Reconhecer a importância dos mapas temáticos na gestão  
     do território.     

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Manipulação cartográfica (mapas temáticos: i.e. Carta Agrícola Florestal, Carta de Capacidade de 
Uso do Solo, Carta da Reserva Agrícola e Florestal, Carta da Reserva Ecológica e Carta Geológica); 
Trabalho de campo: confrontação da Carta de Ordenamento do Território e da Carta de 
Condicionantes com a realidade; Produção de peças cartográficas, manualmente e usando novas 
tecnologias de informação; Utilizar estatísticas oficiais e fomentar a recolha de dados. 

                                       
Subtema: 
1.4 - A comunicação gráfica e cartográfica                                                                                            

1 - Os problemas no tratamento da informação                                         
                       2 - O marketing territorial                                                                                                 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Gráficos (barras, circulares e 
    lineares) 

· Marketing territorial 
 

A - Analisar criticamente diferentes formas de representação  
      do mesmo fenómeno 
 
B - Reconhecer a importância do tipo de representação gráfica 

e cartográfica na compreensão dos fenómenos 
 
C - Construir diferentes representações gráficas e cartográficas   

 do mesmo fenómeno 
 
D - Adequar o modo de representação do fenómeno à escala   
      do mapa 
 
E - Problematizar a manipulação da representação gráfica e 
     cartográfica da informação 
 
F - Compreender a importância da representação gráfica e  
     cartográfica na gestão territorial 

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Construir diferentes tipos de gráficos representando o mesmo (s) fenómeno (s); Produzir vários 
mapas representando o mesmo (s) fenómenos (s). 
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Subtema: 
1.5 - As tecnologias de informação geográfica 

1 - A fotografia aérea 
2 - As imagens de satélite 
3 - O desenho e a representação de variáveis estatísticas                                            

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Detecção remota 

· Fotografia aérea 

· Imagem de satélite 

· Ortofotomapa 

· Sistema de Informação Geográfica 

· Teledetecção 

· Uso do solo 

A - Conhecer  diferentes tipos de: fotografia aérea; imagens de 
     satélite 
 
B - Interpretar fotografias aéreas 
 
C - Interpretar diferentes tipos de imagens de satélite 
 
D - Identificar os usos na gestão territorial das: fotografias  
      aéreas; imagens de satélite 
 
E - Conhecer a existência e as  potencialidades de diversos  
      programas de sistemas de informação geográfica 
  
F - Construir cartas de uso e de ocupação do solo 
 
G - Interpretar cartas de uso e de ocupação do solo  
 
H - Reconhecer a complementaridade das várias tecnologias  
      de informação geográfica na gestão do território    
 
I - Reconhecer as vantagens da utilização das tecnologias de   
    informação geográfica na gestão do território  

Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Analisar diferentes tipos de imagens (satélite e fotografia aérea) com usos distintos na gestão 
territorial; Produzir cartas de uso e de ocupação do solo com base em imagens obtidas por 
teledetecção e recorrendo a técnicas de visualização tridimensional; Visitas de estudo a instituições 
que utilizem programas de SIG (i.e. Câmaras Municipais, CCR´s, ICN, IGeoE, IGP). 
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(11º ANO) 
                                      

Núcleo Conceptual  
A gestão do território deverá manter ou alterar 
as diferentes paisagens de acordo com as 
necessidades da sua população e as 
condicionantes existentes 

TEMA: 2  
 
A Leitura das Paisagens    

 

Subtema: 
2.1 - As Paisagens Rurais 

1 - O uso do espaço rural 
2 - As áreas sensíveis 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Aceiro 

· Baldio 

· Bloco 

· Cadastro 

· Campo aberto 

· Campo fechado 

· Campo prado 

· Coberto vegetal 

· Cultura  
    promíscua 

· Desertificação 

· Domínio hídrico    

· Elementos da  
    paisagem 

· Monocultura 

· Montado 

· Morfologia 
    agrária 

· Paisagem 

· Parcela  
     agrícola 

· Parcelamento 

· Policultura 

· Povoamento 
     rural 

· Ravina 

· Sebe 

· Sistema de 
     cultura 

· Sistema de 
     rega 

· Sup. Agrícola 
     Utilizada 

A - Analisar paisagens rurais 
 
B - Construir croquis de paisagens 
 
C - Distinguir paisagens rurais com características diferentes 
 
D - Compreender a problemática e a importância de áreas 
      áreas sensíveis no espaço rural 
 
E - Relacionar os usos do espaço rural com as áreas  
      sensíveis 
  
F - Debater os diferentes usos do espaço rural 
 
G - Debater problemas do espaço rural 
 
H - Debater a importância do valor patrimonial de algumas  
      paisagens rurais 

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Análise de paisagens rurais identificando os seus principais elementos: tipo de povoamento, coberto 
vegetal, composição da SAU, elementos de morfologia agrária; Identificar espécies vegetais (i.e. 
carvalho, eucalipto, oliveira, pinheiro); Produzir croquis de diferentes paisagens 
rurais, através de observação directa ou indirecta; Discutir formas de valorizar as áreas rurais; 
Debater a importância da manutenção de paisagens (i.e. montado, campo-prado, socalcos do 
Douro); Discutir a problemática e importância de áreas sensíveis do espaço rural (i.e. áreas 
inundáveis, pântanos, ravinas). 
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Subtema: 
2.2 - As Paisagens Urbanas 

1 - O uso do espaço urbano 
2 - Os problemas do espaço urbano 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Acessibilidade 

· Área periurbana 

· Área suburbana 

· Catástrofe natural 

· Centro histórico 

· Centro urbano 

· Cidade 

· Classes de espaço urbano 
    (“verde”, cultural, industrial, 
      urbanizado, urbanizável) 

· Espaço urbano 

· Especulação fundiária 

· Funções urbanas 

· Loteamento (habitacional, industrial, 
    turístico) 

· Planta funcional 

· Solo expectante 

· Tipologias urbanas 

· Tipos de plantas 

A - Analisar paisagens urbanas 
 
B - Construir plantas funcionais 
 
C - Identificar os diferentes tipos de loteamento 
 
D - Interpretar plantas funcionais 
 
E - Reconhecer os principais problemas no uso do espaço  
      urbano 
 
F - Reflectir sobre os critérios de valorização do solo urbano  
 
G - Compreender a problemática e a importância de áreas 
      sensíveis no espaço urbano 
 
H - Discutir os usos dos espaços urbanos 
 
I -  Debater problemas do espaço urbano 
 

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Construir e interpretar plantas funcionais de diferentes bairros e/ou de localidades do território 
nacional; Interpretação de mapas de fluxos; Diversas actividades como: leitura de textos de notícias, 
inquéritos à população, contagem de tráfego, para Identificar e debater os diferentes problemas que 
se colocam no espaço urbano (i.e. uso do dolo, densificação da construção, falta de espaços verdes, 
acessibilidades interna e externa, poluição, prevenção para eventuais catástrofes naturais por ex. 
cheias e sismos); Reflectir sobre critérios actuais de valorização do solo urbano; Discutir tipos de 
loteamento nas áreas suburbanas e periurbanas. 
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Subtema: 
2.3 - As Paisagens de Risco 

1 - O litoral 
2 - Os estuários 
3 - As Albufeiras 
4 - As florestas 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Abrasão marinha 

· Albufeira 

· Arriba 

· Assoreamento 

· Baía 

· Barra 

· Cabedelo 

· Coberto florestal 

· Desastre natural 

· Deslizamento de terrenos 

· Duna 

· Estuário 

· Floresta de uso múltiplo 

· Foz 

· Lagoa 

· Laguna 

· Lido 

· Linha de costa 

· Plataforma de abrasão 

· Praia 

· “Ria” 

· Risco natural 

· Sapal 

· Sub-bosque 

A - Analisar diferentes paisagens de risco  
 
B - Conhecer os processos da morfodinâmica costeira 
 
C - Conhecer impactes da construção de barragens: 
                 - nos ecossistemas 
                 - no processo de erosão normal 
 
D - Reconhecer o papel das florestas na evolução das  
      vertentes 
 
E - Discutir os usos de diferentes paisagens de risco 
 
F - Debater problemas de diferentes paisagens de risco     
 
G - Reconhecer a necessidade de gerir correctamente o uso  
      de diferentes paisagens de risco 
 

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Explorar noticias, filmes, e imagens para identificar e debater problemas naturais ou de intervenção 
humana que se colocam nas diferentes paisagens de risco; Debater os usos do plano de água e os 
conflitos de usos do plano de água; Discutir a distribuição e composição da cobertura vegetal; 
Saídas de campo tendo em vista a caracterização e inventariação de problemas e servir de ponto de 
partida para a realização de debates que permitam avaliar eventuais situações de risco. 
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Núcleo Conceptual  
O ordenamento do território constitui um 
processo a diferentes escalas e conduzido por 
diversas entidades mas com o objectivo de 
promover o uso equilibrado e sustentado do 
território 

TEMA: 3  
 
O Estado Actual do Ordenamento do 
Território 

 
Subtema: 
3.1 - O Ordenamento do Território 

1 - Os princípios da gestão do território 
                        2 - O enquadramento normativo 

3 - As escalas do ordenamento territorial 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Actividade de planeador 

· Acumulação flexível 

· Comissão de Coordenação 
    Regional  (CCR) 

· Convenção internacional 

· Decreto-Lei 

· Decreto regulamentar 

· Factores intangíveis de 
    desenvolvimento 

· Lei 

· Lei de bases 

· Meios inovadores 

· Plano 

· Plano estratégico 

· Plano sectorial 

· Planos Municipais de   
    Ordenamento do Território 

· Planos Regionais de 
    Ordenamento do Território 

· Processo de Planeamento 

· Tratado internacional 

· Zonamento territorial 

A - Reconhecer a inter-relação entre gestão equilibrada do 
     território e desenvolvimento a longo prazo  
 
B - Compreender os princípios da gestão e ordenamento do 
      território 
 
C - Conhecer a existência de um quadro normativo  
     regulamentador do ordenamento do território 
 
D - Conhecer os principais instrumentos jurídicos do   
     ordenamento do território, designadamente a Lei de Bases  
     do Ordenamento e a Lei Quadro dos Planos de  
     Ordenamento do Território 
 
E - Distinguir diferentes escalas de ordenamento territorial 
 
F - Distinguir as competências dos diferentes instrumentos de   
     gestão territorial 
 
G - Identificar as instituições que orientam o processo de  
     ordenamento territorial a  diferentes escalas 
   
H - Relacionar a elaboração de um plano com a sua inserção 
      institucional, legal e estratégica 
 
I -  Conhecer as principais convenções e tratados  
     internacionais que têm reflexos no ordenamento do território 
 
J - Reconhecer a importância das diferentes etapas do  
     processo de planeamento 
  

Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Consultar os principais diplomas legislativos que regem a actividade de planeamento territorial em 
Portugal (Lei 48/98, Lei de Bases do Ordenamento do Território; Dec-Lei 380/99, Lei de Quadros dos 
Planos de Ordenamento do Território); Consultar via Internet as instituições responsáveis por cada 
tipo de plano e que orientam o processo de ordenamento do território; Analisar cartografia com áreas 
de intervenção dos diferentes tipos de planos: nacional e local. 
Explorar através da Internet informação sobre as convenções e os tratados internacionais assinados 
por Portugal, que tenham reflexos na ocupação do espaço e na regulamentação de usos (i.e. CITES, 
Biótopos Corine, Rede Natura, Convenção de Berna, Convenção de Ramsar). 
Contactar a autarquia local para conhecer os planos da região onde se insere a escola. 
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Subtema: 
3.2 - Tipologias e Composição dos Planos 

1 - Os planos nacionais e os planos regionais  
2 - Os planos municipais de ordenamento do território 
3 – A articulação entre os diferentes planos 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Elementos que acompanham o 
    plano  (anexos, complementares) 

· Elementos fundamentais do plano 

· Parâmetros urbanísticos 

· Diferentes tipos de plano: 

· PBH, PDR, PP, PU, PDM, PMIF,   
    PROT 

· Restrições de utilidade pública  

· Servidões de utilidade pública 

A - Distinguir diferentes tipos de planos 
 
B - Identificar os principais objectivos de cada tipo de plano de  
     ordenamento territorial 
 
C - Conhecer a composição dos planos municipais e dos  
      planos regionais de ordenamento do território 
 
D - Reconhecer a importância de proceder a uma programação 
      adequada de equipamentos e infra-estruturas 
 
E - Interpretar os elementos constituintes dos planos  
     (elementos fundamentais) 
 
F - Reflectir sobre a complementaridade/conflitos entre planos 
 
G - Compreender a importância da participação pública no  
      processo de planeamento 
 
H - Compreender a necessidade de harmonização das escalas  
     de planeamento 
  

Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Consultar documentação referente a Planos, identificando os diferentes tipos de planos, os seus 
objectivos e a sua constituição; Saídas de campo para identificar carências e condicionalismos ao 
nível de equipamentos e infra-estruturas, que permitirá identificar a importância da sua programação 
nos diferentes tipos de planos: Analisar Planta de Síntese, Planta de Condicionantes e Regulamento, 
de modo a permitir a discussão das estratégias subjacentes aos planos quanto às soluções, às 
prioridades e aos prazos apontados; Discutir as vantagens e desvantagens da participação pública 
nos processos de planeamento territorial; Assistir a sessões públicas na Câmara Municipal 
relacionadas com o debate de problemas relevantes  para o ordenamento do território.  
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Núcleo Conceptual  
O desenvolvimento territorial deverá passar pelo 
desenvolvimento de uma rede de cidades 
policêntrica e equilibrada, pelo controlo das 
transformações dos espaços rurais em espaços 
periurbanos e pela promoção de sistemas 
integrados de transportes e comunicações 

TEMA: 4  
 
A Organização do Espaço Regional e 
Nacional 

 
Subtema: 
  
4.1 - As Novas Realidades da Rede Urbana Nacional 

1 - A complementaridade e a cooperação entre cidades 
2 - As transformações nas áreas periurbanas 

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Área Urbana de Génese Ilegal  
   (AUGI)  

· Complementaridade 

· Constelações urbanas 

· Cooperação 

· Eixos urbanos 

· Loteamento clandestino 

· Plano Nacional de  
    Desenvolvimento Económico e 
    Social (PNEDES) 

· Plano Nacional de Política de  
    Ambiente (PNPA) 

· Programa de Consolidação do  
    Sistema Urbano Nacional e Apoio   
    à Execução dos Planos Directores  
    Municipais  (PROSIURB) 

· Programa de Requalificação  
    Urbana e Valorização Ambiental das 
    Cidades (Programa Polis) 

· Rede urbana 

A - Discutir formas de complementaridade e de cooperação  
      entre cidades  
 
B - Explicar a complementaridade entre cidades 
 
C - Equacionar consequências da cooperação entre cidades 
 
D - Discutir problemas associados à consolidação da rede  
      urbana nacional 
 
E - Debater consequências das transformações das áreas  
      rurais em espaços de características periurbanas 
 
F - Discutir a influência das políticas de ordenamento do 
     território na distribuição dos centros urbanos 
 
G - Problematizar a influência das políticas de ordenamento do  
      território nas transformações de uso do solo de agrícola  
      para urbano 
 
H - Discutir medidas de recuperação de áreas urbanas de  
     génese ilegal 
  

Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Identificar e debater possíveis formas de complementaridade e de cooperação entre cidades com o 
objectivo de promover maior equilíbrio na rede urbana do território português: Consultar as propostas 
de concretização dos planos/programas de intervenção no espaço urbano,  P.N.E.D.E.S, PROSIURB 
e Programa Polis; Visita de estudo a uma cidade intervencionada com o programa Polis; Discutir a 
influência do PROSIURB na consolidação urbana da região em que se insere a escola, no que se 
refere às funções urbanas, aos equipamentos, às infra-estruturas, à complementaridade entre 
cidades; Debater as condições e os processos em que se concretiza a alteração de usos agrícolas 
para usos urbanos – formação de espaços periurbanos; Analisar casos concretos de loteamentos de 
génese legal e de génese ilegal; Discutir sobre a futura configuração dos eixos de desenvolvimento 
urbano e sobre a progressiva alteração dos espaços periurbanos em áreas urbanas consolidadas. 
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Subtema: 
  
4.2 - As Acessibilidades e os Fluxos 

1 - As redes de transportes e de comunicações regionais e nacionais  
2 – Os fluxos de pessoas e de mercadorias    

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Acessibilidade 

· Densidade de rede 

· Distância-custo 

· Distância-tempo 

· Fluxo 

· Interação  

· Intermodalidade 

· Isócrona 

· Modo de transporte 

· Plano Ferroviário Nacional PFN) 

· Plano Rodoviário Nacional (PRN) 

· Rede de comunicação 

· Rede de transporte 

· Rede Rodoviária Municipal 

· Rede Rodoviária Nacional 

A - Interpretar mapas de fluxos  
 
B - Evidenciar a importância dos transportes e da  
      comunicações na organização do território 
 
C - Reconhecer constrangimentos no planeamento de  
      infra-estruturas de transportes 
 
D - Reconhecer a necessidade de planeamento das redes de   
      transportes e de comunicações 
 
E - Discutir os impactes ambientais, económicos e sociais da 
      implantação das diferentes redes de transportes  
 

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Analisar o Plano Rodoviário Nacional, o Plano Ferroviário Nacional, a rede portuária e a rede 
aeroportuária para a identificação das diferentes redes de transportes e de comunicação do país; 
Construir mapas de fluxos do concelho/região em que se insere a escola para relacionar a 
intensidade dos fluxos de pessoas/mercadorias e a dimensão/densidade das redes; Discutir 
hipóteses de reestruturação da rede em estudo e dos constrangimentos existentes no planeamento 
deste tipo de infra-estrutura; Visita de estudo a uma obra de construção de um troço rodo/ferroviário, 
complementada com a análise do Estudo de Impacte Ambiental; Participar na discussão pública de 
um Estudo de Impacte Ambiental; Discutir o papel das redes de transportes na estruturação do 
território nacional e regional, assim como os impactes que têm na localização das actividades; 
Avaliar a ligação ao exterior, nomeadamente à Europa. 
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Núcleo Conceptual  
A integração europeia constitui um processo 
complexo de inter-relacionamento 
espacial/sectorial crescente e com profundas 
implicações no desenvolvimento de Portugal, a 
médio e longo prazos 

TEMA: 5  
 
A Inserção no Espaço Comunitário 

 

Subtema: 
5.1 – Os apoios Comunitários ao Desenvolvimento 

1 – Os fundos estruturais e de coesão            
2 – Os impactes no desenvolvimento do território           

Conceitos/noções básicas Capacidades/Competências 

· Capital humano 

· Empowerment 

· Fundo de Coesão 

· Fundo Estrutural 

· Fundo Europeu de Desenvolvimento  
    Regional (FEDER) 

· Fundo Europeu de Orientação e 
    Garantia Agrícola (FEOGA-   
    Garantia) 

· Fundo Europeu de Orientação e 
    Garantia Agrícola (FEOGA –  
    Orientação)  

· Fundo Social Europeu (FSE)  

· Quadro Comunitário de Apoio 
    (QCA)  

· Regiões elegíveis 

A - Identificar os diferentes tipos de programas comunitários   
 
B - Reconhecer as iniciativas e a expressão das ajudas 
      comunitárias ao desenvolvimento 
 
C - Perspectivar criticamente o impacte das ajudas  
      comunitárias no território e nos sectores de actividades 
 

 
Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Fazer uma avaliação diagnóstica acerca do conceito de Desenvolvimento; Inventariar alguns 
exemplos de aplicação de fundos comunitários na região/concelho em que se insere a escola; 
Analisar mapas, gráficos e quadros estatísticos para identificar as regiões do país onde foram ou 
estão a ser aplicados os diferentes tipos de fundos comunitários; Discutir critérios de eleição das 
regiões/localidades e as formas de aplicação dos apoios; Realizar debates que permitam conhecer 
as várias entidades envolvidas no processo de distribuição e aplicação dos apoios comunitários, bem 
como a forma como são geridos. 
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Subtema: 
5.2 – As redes transeuropeias 

1 – As realidades e os projectos europeus 
2 – O caso português –cenários para 2020 

Conceitos/noções básicas Competências 

· Auto-estrada Sem Custos para o  
     Utente (SCUT) 

· Comboios de alta velocidade 

· Redes transeuropeias de transportes, de 
    energia e de comunicações 

A - Conhecer o processo que conduziu à adopção da 
      política europeia de transportes e comunicações 
 
B - Reconhecer os grandes objectivos das redes    
     Transeuropeias 
 
C - Identificar o estado actual de concretização dos 
      projectos 
 
D - Identificar os projectos com incidência em Portugal 
 
E - Construir mapas de distância-tempo e distância-custo 
 
F - Debater os possíveis efeitos no território decorrentes  
     da construção das redestranseuropeias 
  

Sugestões metodológicas:  
Actividades: 
Consultar notícias recentes da imprensa para acompanhar o estado actual de concretização dos 
projectos de redes de transportes em Portugal; Construção e análise de mapas com a situação 
actual das distâncias-tempo entre as capitais de EU e a situação prevista para 2020; Analisar 
complementaridades/concorrência entre os diversos modos de transportes, por ex. TGV e avião; 
Debater sobre o custo-benefício de cada opção pelos diversos modos de transporte, como sejam as 
S.C.U.T. ou as linhas de alta velocidade ferroviária; Discutir diferentes propostas de construção de 
infra-estruturas de transportes com o objectivo de perspectivar os efeitos a médio prazo decorrentes 
da sua implementação. 
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ANEXO 7 – MODELO DO QUESTIONÁRIO REALIZADO AOS PROFESSORES 

 
QUESTIONÁRIO AOS PROFESSORES 
 

 
Este questionário é confidencial e constitui um instrumento de trabalho elaborado para aplicar 

no ano da implementação do Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente no 

ensino secundário, sobre a disciplina de “Técnicas de Ordenamento do Território”, com vista à 

recolha de elementos para elaboração de dissertação do curso de mestrado em Ciência & 

Sistemas de Informação Geográfica a apresentar no ISEGI – Universidade Nova de Lisboa.  

 
Î - Caracterização profissional actual 

 
1 – Dados pessoais:  
  
    1.1 – Idade       

a) até aos 25 anos     b) dos 26 aos  40 anos     c) de 41 aos 60 anos      
 
2 – Habilitações académicas: 
 
    2.1 -  Grau académico: 
 

a) Bacharelato    b) Licenciatura    c) Mestrado        d) Doutoramento    

e) outro : ____________________________ 
 

2.2 – Curso _______________________________________________ 
 

2.3 – Instituição de ensino ___________________________________ 
 
2.4 – Durante o curso teve cadeiras no âmbito do ordenamento do território ? 
 

a) Sim      b) Não    
 
3 – Situação profissional: 
 
     3.1– Categoria profissional: 
 

a) Quadro     b) Contratado com profissionalização    

c) Contratado sem profissionalização    
 
     3.2 – Anos de leccionação: 
 

a) menos de 5 anos    b) de 6 a 15 anos     c) de 16 a 30 anos    
 

3.3 – Anos de serviço como professor nesta escola ____ 
 
4 – Formação profissional: 
 
     4.1 – Já frequentou algum curso relacionado com o Ordenamento do Território? 
 

a) Sim     b) Não     
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 4.1.1 –  Se respondeu sim, considera que existem reflexos desse curso na sua prática lectiva ? 
 

a) Sim     b) Não    
 
4.2 – Participou em alguma acção de formação nos últimos dois anos com vista a leccionar   
           esta disciplina  ? 

 
a) Sim       b) Não    

 
4.3 – Considera que haveria vantagens em efectuar cursos de actualização/formação nestas   

            áreas, fornecidos pelo Ministério ? 
 
       a) Sim     b) Não    

 
     4.3.1 – No caso de ser possível, qual o regime pretendido ? 
 

a) pós-laboral, todos os dias ao fim do dia    

b) ao Sábado    

c) um curso intensivo de 1 ou  2 semanas    
 

II - O ensino da disciplina  
1 – Preparação das aulas: 
 

1.1 – Quais os materiais que mais utiliza na preparação das aulas ? (ordene) 

a) Manuais de ensino      b) Livros científicos    

c) Jornais/Revistas      d) Planos estratégicos   

e) Cartografia       f) Imagens de satélite    

g) Fotografias aéreas     h) Boletins/Relatórios autárquicos    

i) Outros   :_______________________ 

 
1.2  – Que importância têm, para a sua prática lectiva, os planos de ordenamento regional ? 

 
a) Muito importante    b) Importante    c) Pouco importante    

d) Sem importância     e) Não reflecti sobre isso    
 

2 – Metodologias/Práticas na aula: 
 
 2.1 – Que tipo de actividade prefere no decurso da aula ? 

  a) Teórica                    b) Prática                     c) Teórico/Prática    
 
 2.2 – Seleccione dois recursos/materiais que mais utiliza nas aulas: 
 

a) Manual de ensino   b) Planos estratégicos    c) Jornais/Revistas    

d) Cartografia     e) Imagens de satélite    f) Fotografias aéreas    

g) Filmes      h) Outros   :____________ 
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2.3 – Indique quais os conteúdos programáticos para os quais considera ser mais difícil encontrar  
    material de apoio ? 
 
 a)_______________________________________________________________________ 

b)Nenhum conteúdo    
 

2.4 - Considera que a escola tem os recursos/equipamentos necessários ao curso, para os alunos   
         utilizarem ? 
 

 2.5 - Quais as metodologias/práticas que considera serem mais adequadas para abordar as questões 
              sobre o ordenamento do território ? (ordene) 
 
  a) Debates e simulações      b) Trabalho de pesquisa    

c) Jogos        d) Saídas de campo    

e) Levantamento de problemas    f) Análise de cenários    

g) Inventariação de recursos      h)Cartografia de problemas    

i) Estudos de caso       j) Outra   _____________ 

 
 2.6 – Acharia importante e motivante ter um módulo da disciplina leccionado por um técnico  
             da Câmara ou por um profissional de uma empresa da área do ordenamento do território? 
 

a) concordo totalmente     b) Concordo    c) discordo    

d) discordo totalmente    
 
 2.7 – Quais as dificuldades que encontra por parte dos alunos ? (ordene) 
 

a) Sem opinião formada     b) Falta de informação    

c) Fraco empenhamento     d) Sem dificuldades   

 e) Desconhecimento da importância de 
     práticas do ordenamento do território    f) Outra   :_________________ 
 
 2.8 – Quais as dificuldades que encontra a nível institucional ? (ordene) 
 
         a) Extensão do programa     b) Dimensão das turmas     

           c) Falta de material técnico         d) Característica do manual de ensino  

         e) Gestão burocrática da escola   f) Outra  ______________ 

           g) Sem dificuldade    
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3 – Atitude dos alunos: 
 

3.1 – Acha que os alunos sabem o que é o ordenamento do território e têm consciência da  
         importância do ordenamento do território para a vida pessoal deles e para o correcto  

            funcionamento da sociedade ? 
 
  a) Sim     b) Não    
 

3.2 – Acha que os alunos têm consciência da necessidade da aplicação de técnicas de   
         ordenamento do território ? 

 
a) Sim     b) Não    
 

3.3 – Acha que a manipulação de materiais no âmbito do Ordenamento do Território e a sua 
   experimentação contribuem decisivamente para que o aluno  faça  aprendizagens  mais   
   significativas ? 

 
 a) concordo totalmente    b) Concordo     c) discordo    

 d) discordo totalmente    

 
 3.4 – Houve alunos que desistiram do curso ? 
 
 a) Sim     b) Não    
 

      3.4.1 – Se respondeu sim, indique: 

a) Quantos: _____ 

b) Motivo: __________________________________________________________  

 
4– Avaliação da disciplina: 
 

4.1 – Como é que avalia o decurso da disciplina ? 

 a) Muito Bom     b) Bom    c) Razoável     d) Mau    
 
 4.2 – Na sua opinião, quais são os temas do programa a: 
 
  a) acrescentar: ___________________________________________________ 

  b) retirar: _______________________________________________________ 

  c) alterar: ______________________________________________________ 
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III - Organização escolar 

1.1 – Tendo por base os seguintes enunciados, seleccione os três que para si são os mais  
            importantes na escola: (ordene) 
 
 a) Instrutiva (transmitir e produzir conhecimentos e técnicas)    

 b) Socializadora (integrar os indivíduos na sociedade dando-lhes linguagem, valores 

              e comportamentos comuns)    

 c) Estimuladora (promover o desenvolvimento integral do educando)    

 d) Cultural (transmitir um património cultural de conhecimentos, técnicas e crenças 

              de uma civilização)    

 e) Personalizadora (promover o desenvolvimento pessoal nos domínios psico-motor, 

              intelectual, afectivo, social, espiritual e moral)    

 f) Produtiva (fornecer qualificações necessárias ao desenvolvimento sócio-económico    

 g) Selectiva (seleccionar os melhores)    
 
 1.2 – Como considera o modo de organização da sua escola ? 
 
 a) É adequado aos objectivos educacionais    

 b) É rígido, hierárquico e burocrático    

 c) Confere pouca autonomia aos professores    

 d) Estimula a livre iniciativa e a criatividade, no que se refere às actividades curriculares  

 e) Incentiva a dinamização e a responsabilização dos professores    

   f) Desmotiva, rotiniza e provoca a acomodação dos professores    
 
 
 
 
O questionário terminou. 
 
Se desejar pode acrescentar alguma ideia, que não teve oportunidade de expressar durante o 

inquérito:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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ANEXO 8 - MODELO DO QUESTIONÁRIO REALIZADO AOS ALUNOS 

 
QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

 
 

Este questionário é confidencial e constitui um instrumento de trabalho elaborado para aplicar 

no ano da implementação do Curso Tecnológico de Ordenamento do Território e Ambiente no 

ensino secundário, sobre a disciplina de “Técnicas de Ordenamento do Território”, com vista à 

recolha de elementos para elaboração de dissertação do curso de mestrado em Ciência & 

Sistemas de Informação Geográfica a apresentar no ISEGI – Universidade Nova de Lisboa.  
 
 

I - Caracterização estrutural 
 
1- Dados pessoais: 
 

1.1 – Que idade tem: 
 

a) 14/15 anos    b) 16/17 anos         c) mais de 18 anos    
 
2 – Situação académica: 
 

2.1 – Indique de que forma se matriculou neste curso:  
 

a) Ficou no curso e escola pretendido    

b) Ficou no curso pretendido mas teve de mudar de escola    

c) Mudou de curso porque a escola não tinha o pretendido    

d) Mudou de curso porque não consegui entrar no que queria, ficando na mesma escola    
 
 2.2 – Tem o estatuto de trabalhor estudante? 
 
 a) Sim    b) Não    
 

 2.2.1 - Se respondeu sim, indique: 

 a) Qual a profissão que exerce: _______________________________ 

 

II - A disciplina de “Técnicas de Ordenamento do Território” 
 
1 – Metodologias/Práticas na aula: 
 

1.1 – Que tipo de actividade escolar prefere? 
 
 a)  Teóricas    b) Práticas    c) Teórico/Prática    
 
 1.2 – De entre as metodologias/actividades utilizadas nesta disciplina, quais as que prefere ? 
            (ordene): 

 
a) Aulas tradicionais    b) Trabalhos de pesquisa     c) Debates e simulações     

d) Jogos    e) Análise de artigos    f) Saídas de campo    

g) Outras   : ____________________________________ 
 



    97

1.3 – Acharia importante e motivante ter um módulo da disciplina leccionado por um técnico  
            da Câmara ou por um profissional de uma empresa da área do ordenamento do território? 
 
 a) concordo totalmente    b) Concordo    c) discordo    

 d) discordo totalmente    
 

 1.4 – Gostaria de conhecer e analisar projectos de ordenamento do território que foram  
     desenvolvidos por estudantes universitários ? 
 
 a) Sim    b) Não    
 
 1.5 – Sabe o que são os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) ? 
 
 a) Sim    b) Não    
 
  1.5.1 – Se respondeu sim, gostaria de fazer projectos de SIG e de Ordenamento do Território  
               no âmbito desta disciplina? 
 
 a) Sim    b) Não    
 

2 – Avaliação da disciplina: 
 
 2.1 – Como é que avalia o decurso da disciplina ? 
 
 a) Muito Bom    b) Bom      c) Razoável     d) Mau    
 
 2.2 – Qual otema/conteúdo que:  
 
 a) gostou mais:______________________________________________________ 

 b) gostou menos:_____________________________________________________ 

 
3 – Considerações ao curso: 
 
 3.1 – Sabe o que é o ordenamento do território ? 

 
 a) Sim    b) Não    
 
 3.2 – Sabe a importância que o ordenamento do território tem no bom funcionamento do seu  
            dia a dia ou na sociedade ? 
 
 a) Sim     b) Não    
 
  3.2.1 – Se respondeu sim, indique dois exemplos: 
 
 a) _______________________________________________________________________ 

 b) _______________________________________________________________________ 
 
 3.3. – Está satisfeito com a área de estudo que frequenta ? 
 
 a) Sim    b) Não    
  



    98

III - Importância do curso 
 
1 – Expectativas para o futuro 
 
 1.1 – Está a pensar candidatar-se à universidade ? 
 
 a) Sim    b) Não    
 
 1.1.1 – Se respondeu sim, refira qual o curso: 
 
 a) __________________________________ 
 
  1.1.1.1 – Considera como 2ª opção os seguintes cursos ligados ao ordenamento do  
                           território ? 
 
   a) Geografia     b) Geografia e Planeamento Regional    

   c) Urbanismo     d) Planeamento Regional    

   e) Engenharia do território    
 
  1.1.1.2 – Sabia da existência destes cursos ? 
 
   a) Sim    b) Não    
 

 1.2 – Gostaria de frequentar um curso técnico nesta área do ordenamento do território ? 
 
 a) Sim    b) Não     c) Não pensei sobre isso    
 
 1.3 – Qual a profissão desejada ? 
 
  a) Técnica     b) Científica     c) Artística    

  d) Administrativa     e) ensino      f) Outra   : _____________ 

 

 

 

 

 

O questionário terminou. 
 
 
 
 

Muito obrigada pela sua colaboração. 
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ANEXO 9– APURAMENTO ESTATÍSTICO DOS QUESTIONÁRIOS DOS PROFESSORES 

a) Até aos 25 anos 0 0,0%

b) 26 - 40 anos 3 23,1%

c) 41 - 60 anos 10 76,9%
Total 13 100,0%

a) Bacharelato
b) Licenciatura 13
c) Mestrado
d) Doutoramento
e) Outro

12 92,3%

1 7,7%

13 100,0%

FCSH 1

FLL 7

FLP 2

FLC 3

a) Sim 5 38%

b) Não 8 62%

Total 13 100%

a) Do quadro 11 84,6%

b) Contratado com 
profissionalização 2 15,4%

b) Contratado sem 
profissionalização

0 0,0%

Total 13 100,0%

a)  < de 5 anos 1 7,7%

b)   6 - 15 anos 1 7,7%

c) 16 - 30 anos 11 84,6%
Total 13 100,0%

a) Sim 2 15,4% a) Sim 2

b) Não 11 84,6% b) Não 0

Total 13 100,0%

a) Sim 5 38,5%

b) Não 8 61,5%

Total 13 100,0%

a) Sim 13 100,0% 6

2

5

Total 13 100,0%

RESULTADOS

>> 4.3.1 - No 
caso de ser 
possível, 
qual o regime 
pretendido:0,0%

3.3 - Anos de serviço como professor 
naquela escola:

b) Não

4.1 - Se 
frequentaram 
cursos relacionados 
com o Ord. 
Território

3.1 - Categoria 
profissional:

4.2 - Se 
participaram em 
acções de 
formação nos 
últimos dois anos 
com vista a 
leccionar esta 
disciplina

4.3 - Se consideram 
vantajoso efectuar 
cursos de 
actualização / 
formação 
fornecidos pelo 
Ministério

QUESTÕES

2-1 Grau 
académico:

3.2 - Anos de 
leccionação:

1 - Dados 
Pessoais 1.1 - Idade:

2.4 - Se durante o 
curso teveram 
cadeiras no âmbito 
do Ord. do Território

2.3 - Instituição de ensino:           

2.2 - Curso:                                    

Geografia 

Geografia e Planeamento Regional

Total 

19; 8; 18; 7; 12; 15; 21; 15; 4; 1; 1; 10;23

>> 4.1.1 - Se 
existem reflexos 
desse curso na 
prática lectiva

0

a) pós-laboral, todos os dias 
ao fim do dia

b) ao sábado

c) um curso intensivo de 1 
ou 2 semanas

I -
 C

A
R

A
C

TE
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 P

R
O

FI
S

S
IO

N
A

L 
A

C
TU

A
L

2 - Habilitações 
académicas

3 - Situação 
profissional

4 - Formação 
profissional

 
 (continua) 
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% % % % % % % % % %

a) Manuais de ensino 12 92,3 0,0 1 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 13

b) Livros científicos 0,0 1 7,7 5 38,5 1 7,7 0,0 0,0 1 7,7 0,0 5 38,5 13

c)Jornais/Revistas 0,0 2 15,4 1 7,7 4 30,8 1 7,7 1 7,7 0,0 1 7,7 3 23,1 13
d) Planos 
estratégicos 0,0 0,0 0,0 2 15,4 2 15,4 3 23,1 0,0 1 7,7 5 38,5 13

e) Cartografia 1 7,7 8 61,5 2 15,4 0,0 2 15,4 0,0 0,0 0,0 0 0,0 13

f) Imagens de satélite 0,0 1 7,7 0,0 2 15,4 1 7,7 1 7,7 2 15,4 1 7,7 5 38,5 13

g) Fotografias 
aéreas

0,0 1 7,7 1 7,7 2 15,4 0,0 2 15,4 2 15,4 0,0 5 38,5 13

h) Boletins/ relatórios 
autárquicos

0,0 0,0 1 7,7 1 7,7 2 15,4 2 15,4 0,0 1 7,7 1 7,7 5 38,5 13

i) Outros: Internet 1 1 9

i) Outros: Filmes 1

i) Outros: Legislação 
s/Ord.Território 1

a) Muito importante 3 23,1%

b) Importante 8 61,5%

c) Pouco importante 1 7,7%

d) Sem importância 0 0,0%
e) Não reflecti sobre 
isso 1 7,7%

Total 13 100,0%

a) Teórica 0 0,0%
b) Prática 3 23,1%

c) Teórico/Prática 10 76,9%

Total 13 100,0%

a) Manual de ensino 10 38,5%

b)Planos 
estratégicos

c)Jornais/Revistas

d) Cartografia 13 50,0%
e) Imagens de 
satélite

f) Fotografias aéreas

g) Filmes

h) Outros: Estatística 1 3,8%

h) Outros Boletins/ 
Relatórios Autarquia 2 7,7%

Total 26 100,0%

6

2

2

4

1

5

b) Nenhum conteúdo 1

1.1 - Materiais mais 
utilizados na 
preparação das 
aulas:

1 - Preparação 
das aulas

II 
- O

 E
N

S
IN

O
 D

A
 D

IS
C

IP
LI

N
A

2 - Metodologias/ 
Práticas na aula

2.1 - Tipo de 
actividade preferida 
no decurso da aula:

a) Conteúdos:     

1.2 - Importância, 
na prática lectiva, 
dos planos de 
ordenamento 
regional:

2.2 - Os dois 
recursos/ /materiais 
mais utilizados nas 
aulas:

2.3 - Os conteúdos 
programáticos para 
os quais é mais 
difícil encontrar 
material de apoio

Opções       -----> 1ª 2ª 3ª

Detecção remota

8ª 9ª

Aplicações de SIG

Introdução ao Ord.do 
Território 

6ª4ª 5ª

Cartografia temática

Tecnol.Inf.Geográfica

Total7ª não 
referido

Marketing Territorial

 
(continua) 
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a) Sim 3 23,1%

b) Não 10 76,9%

Total 13 100,0%

% % % % % % % % % %
a) Debates/ 
Simulações

0,0 3 23,1 0,0 1 7,7 1 7,7 2 15,4 1 7,7 3 23,1 0,0 2 15,4 13

b) Trabalho de 
pesquisa 2 15,4 1 7,7 5 38,5 2 15,4 0,0 1 7,7 1 7,7 1 7,7 0,0 13

c) Jogos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 7,7 2 15,4 1 7,7 4 30,8 5 38,5 13

d) Saídas de campo 2 15,4 2 15,4 2 15,4 2 15,4 2 15,4 2 15,4 0,0 1 7,7 0,0 0,0 13

e) Levantamento de 
problemas 6 46,2 3 23,1 0,0 2 15,4 2 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

f) Análise de 
cenários

1 7,7 1 7,7 2 15,4 0,0 1 7,7 3 23,1 2 15,4 1 7,7 0,0 2 15,4 13

g) Inventariação de 
recursos

1 7,7 3 23,1 1 7,7 3 23,1 1 7,7 0,0 0,0 1 7,7 1 7,7 2 15,4 13

h) Cartografia de 
problemas 0,0 0,0 3 23,1 1 7,7 3 23,1 2 15,4 2 15,4 0,0 0,0 2 15,4 13

i) Estudos de caso 1 7,7 2 15,4 2 15,4 1 7,7 3 23,1 0,0 1 7,7 3 23,1 13

j) Outra

a)Concordo 
totalmente 4 30,8%

b) Concordo 8 61,5%

c) Discordo 1 7,7%

d)Discordo 
totalmente 0 0,0%

Total 13 100,0%

Ordem de 
dificuldades   ==> 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

a) Sem opinião 
formada 1 4 2

b) Falta de 
informação

6 4 1

c) Fraco 
empenhamento 2 4 2 1

d) Sem dificuldades 1 2
e) Desconhecimento 
da importância de 
práticas do Ord. do 
Território

4 5 2 1

f) Outra:Domínio 
diminuto das TIC 1

Ordem de 
dificuldades   ==>

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª

a)Extensão do 
programa 2 1 2

b) Dimensão das 
turmas 3 1 1 1

c) Falta de material 
técnico 10 2

d) Características do 
manual de ensino

3 5 2 1

e) Gestão 
burocrática da 
escola

1 1 2

2 - Metodologias/ 
Práticas na aula

II 
- O

 E
N

SI
N

O
 D

A
 D

IS
C

IP
LI

N
A

4ª 5ª 2ª 3ª 1ª 

2.5 - Metodologias/ 
práticas mais 
adequadas para 
abordar as 
questões sobre o 
Ord. doTerritório:

2.7 - Dificuldades 
que encontram por 
parte dos alunos:

Opções   ----->

2.6 - Se consideram 
importante e 
motivante haver um 
módulo da disciplina 
leccionado por um 
técnico da 
Câmara/profissional 
da área do Ord. 
Território

2.4 - Se a escola 
tem os recursos/ 
equipamentos 
necessários ao 
curso

2.8 - Dificuldades 
que encontram a 
nível institucional:

6ª 9ª não 
referido Total7ª 8ª 

 
(continua) 
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f) Outra:Falta de 
manual para o 11º 
ano

1

f) Outra:Falta 
formação dos prof. 
em SIG e Ord. do 
Território

1

f) Outra: Diminuta 
relação com a 
realidade

1

g) Sem dificuldade 1 1

a) Sim 4

b) Não 9

Total 13

a) Sim 6

b) Não 7

Total 13

a) Concordo 
totalmente

10 76,9%

b)  Concordo 3 23,1%

c)  Discordo 0 0,0%

d) Discordo 
totalmente 0 0,0%

Total 13 100,0%

>>3.4.1-
Indique

a) Muito bom 2 15,4%
b) Bom 8 61,5%
c) Razoável 3 23,1%

d) Mau 0 0,0%

Total 13 100,0%

a) acrescentar

b) retirar

c) alterar

4.2 - Temas do 
programa a:

4.1 - Avaliação do 
decurso da 
disciplina

3.3 - Se consideram 
que a manipulação 
de materiais e sua 
experimentação 
contribuem 
decisivamente para 
que o aluno faça 
aprendizagens mais 
significativas

b) Não

a) Quantos alunos

b) Motivo

Desmotivação 

4 - Avaliação da 
disciplina

3.4 - Se houve 
alunos que 
desistiram do curso

3.1 - Se consideram 
que os alunos 
sabem e têm 
consciência da 
importância do Ord. 
Território para a 
sua vida pessoal e 
correcto 
funcionamento da 
sociedade

3.2 - Se consideram 
que os alunos têm 
consciência da 
necessidade da 
aplicação de 
técnicas do 
Ord.Território

2.8 - Dificuldades 
que encontram a 
nível institucional:

2 - Metodologias/ 
Práticas na aula

Componentes dos planos;Módulo inicial mais desenvolvido e seguido do tema 3 do 11º ano;Tecnologias de informação geográfica
mais simplificada 

Estar no curso errado 

Anulação matrícula

SIG; Exploração de estudos de caso aos vários temas

Componentes mais teóricas; 

2

a) Sim 11

10; 2; 5; 6; 11; 10; 12; 4; 7; 4;1

Profissional

Familiares

Exclusão por faltas

Transferência de curso 

II 
- O

 E
N

SI
N

O
 D

A
 D

IS
C

IP
LI

N
A

3 - Atitude dos 
alunos

Fracas expectativas para 
o futuro 

Mau aproveitamento 

Pessoais

Serv. Militar 

 
(continua) 
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1ª 2ª 3ª

4 3 1

3 1 2

5 2 2

1

2 2 4

1 3 3

11

5

5

1

e) PERSONALIZADORA (promover o 
desenvolvimento pessoal nos domínios 
psico-motor, intelectual, afectivo, social, 
espiritual e moral)

c) ESTIMULADORA (promover o 
desenvolvimento integral do educando)

a) INSTRUTIVA (transmitir e produzir 
conhecimentos e técnicas)

Funções                              ----->

b) SOCIALIZADORA (integrar os 
indivíduos na sociedade dando-lhes 
linguagem, valores e comportamnetos 
comuns)

III
 - 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
S

C
O

LA
R

g) SELECTIVA (seleccionar os melhores)

e) Incentiva a dinamização e a 
responsabilização dos professores

1.2 - Como 
consideram o 
modo de 
organização das 
suas escolas

b) É rígido, hierárquico e burocrático

c) Confere pouca autonomia aos 
professores

f) Desmotiva, rotiniza e provoca a 
acomodação dos professores

1.1 - As três 
funções da escola 
que consideram 
mais importantes

d) CULTURAL (transmitir um património 
cultural de conhecimentos, técnicas e 
crenças de uma civilização)

f) PRODUTIVA (fornecer qualificações 
necessárias ao desenvolvimento sócio-
económico)

d) Estimula a livre iniciativa e a 
criatividade, no que se refere às 
actividades curriculares

a) É adequado aos objectivos 
educacionais
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ANEXO 10 – APURAMENTO ESTATÍSTICO DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS DO ENSINO DIURNO 

a) 14-15 anos 19 25,0%
b) 16-17 anos 48 63,2%
c) mais 18 anos 9 11,8%

Total 76 100,0%

a) Ficou no curso e 
escola pretendido 39 51,3%

b) Ficou no curso 
mas mudou de 
escola

4 5,3%

c) Mudou de curso 
porque a escola 
não tinha o 
pretendido

14 18,4%

d) Mudou de curso 
pois não conseguiu 
entrar no que queria

18 23,7%

não responderam 1 1,3%

Total 76 100,0%

a) Sim 2 2,6%

b) Não 74 97,4%

Total 76 100,0%

a) Teóricas 3 3,9%

b) Práticas 54 71,1%

c)Teórico/Práticas 19 25,0%

Total 76 100,0%

% % % % % % %

a)Aulas tradicionais 3 4,0 4 5,3 4 5,3 5 6,7 9 12,0 22 29,3 28 37,3 75

b) Trabalhos de 
pesquisa

9 12,0 16 21,3 13 17,3 9 12,0 9 12,0 2 2,7 17 22,7 75

c) Debates e 
simulações 6 8,0 7 9,3 16 21,3 11 14,7 8 10,7 5 6,7 22 29,3 75

d) Jogos 28 37,3 11 14,7 8 10,7 6 8,0 2 2,7 4 5,3 16 21,3 75
e) Análise de 
artigos 3 4,0 2 2,7 6 8,0 10 13,3 15 20,0 11 14,7 28 37,3 75

f) Saídas de campo 26 34,7 22 29,3 6 8,0 3 4,0 3 4,0 1 1,3 14 18,7 75
g) Outras - 
exercícios 1

g) Outras - Testes 1
g) Outras - 
Experiências

1

não responderam 1

a) Concordo  
totalmente

18 23,7%

b) Concordo        54 71,1%

c) Discordo              2 2,6%

d) Discordo 
totalmente  2 2,6%

Total 76 100,0%

a) Sim 62 81,6%

b) Não 14 18,4%

Total 76 100,0%

6ª não referido

1 - Dados 
Pessoais

1.4 - Se gostariam 
de conhecer e 
analisar projectos de 
ordenamento do 
territórios 
desenvolvidos por 
estudantes 
universitários

2 - Situação 
Académica

RESULTADOS

Total1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

QUESTÕES

1.3 - Se consideram 
importante um 
técnico da Câmara 
ou Profissional de 
Ord.do Territ. a 
leccionar um módulo 
da disciplina

1.1 - Idade:

2.1 - Forma de 
matrícula no curso:

1.1 - Tipo de 
actividade escolar 
preferida:

     Opções       ----> 

1.2 - Metodologias/ 
actividades 
preferidas:

I -
 C

A
R

A
C
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R
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AÇ
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ST
R

U
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R
A

L

2.2 - Se têm estatuto 
de trabalhador 
estudante

II 
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1 - Metodologias/ 
Práticas na aula

 
(continua) 
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a) Sim 31 40,8% a) Sim 24 77,4%

b) Não 45 59,2% b) Não 7 22,6%

Total 76 100,0% 31 100,0%

a) Muito Bom 10 13,2%

b) Bom 38 50,0%

c) Razoável 23 30,3%

d) Mau 5 6,6%

Total 76 100,0%

14 16,7%

13 15,5%

10 11,9%

7 8,3%

5 6,0%

5 6,0%

4 4,8%

3 3,6%

2 2,4%

2 2,4%

2 2,4%

1 1,2%

1 1,2%

1 1,2%

1 1,2%

1 1,2%

12 14,3%

84 100,0%

6 8,0%

6 8,0%

6 8,0%

4 5,3%

4 5,3%

3 4,0%

2 2,7%

2 2,7%

2 2,7%

2 2,7%

2 2,7%

1 1,3%

1 1,3%

1 1,3%

1 1,3%

1 1,3%

1 1,3%

Bacias hidrográficas

Curvas de nível

Cartas de uso e ocupação do solo

Estatística

Analisar mapas

Legislação

Escalas

Perfis topográficos

Tecnologias de Inf. Geográfica

Marketing territorial

Mapas de fluxos

Elaboração de gráficos 

Maps de círculos proporcionais

Ortofotomapas

Ortofotomapas

Construir perfis topográficos

Escalas

Mapas temáticos

Analisar mapas

Fotografias aéreas

Cartografia de base

Conceitos teóricos sobre Ord. Ter.

Elaboração de gráficos 

Mapas topográficos

Bacias hidrográficas

Cartografia de base

Total

Condicionantes políticas

Estatística

1.5 - Se sabem o 
que são SIG

>> 1.5.1 - Se 
gostariam de fazer 
projectos de SIG e de 
Ord. Ter. no âmbito 
desta disciplina

Não responderam

Mapas de círculos proporcionais

Mapas topográficos

Conceitos teóricos sobre Ord. Ter.

Cartas de uso e ocupação do solo

Nenhum

b) Gostaram menos 2.2 -  Tema/ 
Conteúdo que:

2 - Avaliação da 
disciplina

2.1 - Avaliação do 
decurso da 
disciplina:

1 - Metodologias/ 
Práticas na aula
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2.2 -  Tema/ 
Conteúdo que: a) Gostaram mais

 
(continua) 
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1 1,3%

1 1,3%

1 1,3%

5 6,7%

22 29,3%

75 100,0%

a) Sim 70 92,1%

b) Não 6 7,9%

Total 76 100,0%

a) Sim 47 61,8%
>>    
(*) 9 40,9%

b) Não 29 38,2% 13 59,1%

Total 76 100,0% Total 22 100,0%

a) Sim 59 77,6%

b) Não 17 22,4%

Total 76 100,0%

a) Sim 7

b) Não 7

7

1

3

2

b)Não 61 80,3% 1

(Não responderam) 1 1,3%

Total 76 100,0%

a) Sim 18 23,7%

b) Não 9 11,8%
c) Não pensei 
sobre isso 49 64,5%

Total 76 100,0%

a) Técnica 37 48,7%

b) Científica 13 17,1%

c) Artística 7 9,2%

d) Administrativa 4 5,3%

e) Ensino 1 1,3%

f) Outra: 8 10,5%

Não responderam 6 7,9%

Total 76 100,0%
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 D
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1 - Expectativas 
para o futuro

III
 - 

IM
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R
TÂ

N
C
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O
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U
R

S
O

2.2 -  Tema/ 
Conteúdo que:

2 - Avaliação da 
disciplina

3.1 - Se sabem o 
que é o Ord. 
Território

3.2 - Se sabem a 
importância do Ord. 
Terr. no bom 
funcionamento do 
seu dia a dia ou na 
sociedade

3 - Considerações 
ao curso

3.3 - Se estão 
satisfeitos com a 
área de estudos 

Gráficos triangulares

b) Gostaram menos 
Nenhum

Planos de Ord. Território

>> 1.1.1.2 - Se 
têm conheci-
mento destes 
cursos

e) Eng.Território

a) Geografia

Todos

1.1 - Se estão a 
pensar candidatarem-
se à universidade

14

1.2 - Se gostariam 
de frequentar um 
curso técnico nesta 
área do 
Ord.Território

b) Geo/Plan.Reg.

c) Urbanismo

Geografia (1); Geografia e 
Planeamento Regional 
(2);Acção Social (2); Cinema 
(1);Analista criminal (1); 
Medicina (1); Engenharia do 
ambiente (3); Engenharia do 
território (1); Topografia (1); 
Desporto (1)

>> 1.1.1 - Qual o curso:

d) Plan.Regional

1.3 - Profissão 
desejada:

Não responderam

a)Sim 18,4%

Não responderam

Resp.incompleta

>> 3.2.1 - Indicar dois 
exemplos:

>> 1.1.1.1 - Escolheram como 2ª 
opção os seguin- tes cursos ligados 
ao Ord. do Território:

Total

 
 

nº.
respostas

9
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Definir áreas urbanas
O fim da construção desmedida

Ajuda a propôr condições para certas situações
Melhor aproveitamento de terras
Melhorar a economia de uma terra
Reestruturar o ordenamento deficiente existente

Realizar planos para melhorar as cidades
Resolver problemas dos bairros degradados
Ordenamento na construção das áreas residênciais, 
Visualizar melhor os espaços

Mais espaços verdes
Valorizar os espaços verdes 

Definir grandes urbanizações
Construir mais habitações e hospitais

(*)

Ordenar o território
Ter uma cidade bem organizada
Contribuir para um desenvolvimento sustentável   
Melhor qualidade de vida
Para o país estar mais ordenado
Conhecer o nosso território
Termos uma sociedade organizada
Melhor ordenamento das zonas urbanas

 

nº.
respostas

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Proibir certas construções 
Manter equilíbrio entre a cidade e o ambiente
Bom funcionamento das regiões
Desenvolve as regiões
Facilitar acessos
Evitar o congestionamento do tráfego

(*)

Não localizar industrias perto de zonas verdes e 
habitações     
Organizar zonas industrializadas separadas das zonas de 
habitação   
Preservar os espaços verdes   
Reabilitação dos espaços verdes
Mais zonas de recreio
Maiores espaços de lazer em algumas zonas
Gestão de recursos hídricos
Definir reservas  florestais   
Contribuir para um ambiente menos poluido   
Localização de edifícios
Manter equilíbrio ambiental
Organização ambiental
Maior integridade da mão humana na paisagem
Definir os territórios portugueses      
Melhorar as condições de vida da nossa sociedade
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ANEXO 11– APURAMENTO ESTATÍSTICO DOS QUESTIONÁRIOS DOS ALUNOS DO ENSINO NOCTURNO 

a) 14-15 anos 0 0,0%

b) 16-17 anos 0 0,0%

c) mais 18 anos 13 100,0%

Total 13 100,0%
a) Ficou no curso e 
escola pretendido

8 61,5%

b) Ficou no curso 
mas mudou de escola 0 0,0%

c) Mudou de curso 
porque a escola não 
tinha o pretendido

1 7,7%

d) Mudou de curso 
pois não conseguiu 
entrar no que queria

4 30,8%

Total 13 100,0%

a) Sim 5 38,5%

b) Não 8 61,5%

Total 13 100,0%

a) Teóricas 0 0,0%

b) Práticas 2 15,4%

c) Teórico/Práticas 11 84,6%

Total 13 100,0%

5ª   6ª não 
referido

% % % % % % %

a) Aulas tradicionais 1 7,7 1 7,7 2 15,4 1 7,7 1 7,7 7 53,8 13

b) Trabalhos de 
pesquisa 7 53,8 2 15,4 1 7,7 1 7,7 2 15,4 13

c) Debates e 
simulações

2 15,4 8 61,5 2 15,4 1 7,7 13

d) Jogos 1 7,7 2 15,4 3 23,1 7 53,8 13

e) Análise de artigos 1 7,7 4 30,8 1 7,7 2 15,4 5 38,5 13

f) Saídas de campo 1 7,7 2 15,4 1 7,7 1 7,7 1 7,7 1 7,7 6 46,2 13

g) Outras

a) Concordo 
totalmente   3 23,1%

b) Concordo                9 69,2%

c) Discordo                 1 7,7%

d) Discordo 
totalmente    

0 0,0%

Total 13 100,0%

a) Sim 13 100,0%

b) Não 0 0,0%

Total 13 100,0%

a) Sim 10 76,9% a) Sim 9 90,0%

b) Não 3 23,1% b) Não 1 10,0%

Total    13 100,0% 10 100,0%

 Auxiliar administrativo(1); Empregado de livraria(1); Empregado de 
balcão(2); Empregado de escritório(1)

>> 2.2.1 a)Profissão:

2ª

>> 1.5.1 - Se gostariam de fazer 
projectos de SIG e de Ordenamento 
do Território no âmbito desta 
disciplina

Total3ª 4ª 1ª

1.5 - Se sabe o que 
são SIG

1.1 - Tipo de 
actividade escolar 
preferida:

QUESTÕES

2.1 - Forma de 
matrícula no curso:

2 - Situação 
Académica

I -
 C

A
R

AC
TE

R
IZ

AÇ
Ã

O
 E

ST
R

U
TU

R
A

L

2.2 - Se têm estatuto 
de Trabalhador 
estudante

1.1 - Idade:1 - Dados 
Pessoais

RESULTADOS

1.2 - Metodologias/ 
actividades 
preferidas:

1.4 - Se gostariam 
de conhecer e 
analisar projectos de 
ordenamento do 
territórios 
desenvolvidos por 
estudantes 
universitários

1.3 - Se consideram 
importante um 
técnico da Câmara 
ou Profissional de 
Ord.do Territ. a 
leccionar um módulo 
da disciplina

     Opções    -----> 

1 - Metodologias/ 
Práticas na aula

II 
- A

 D
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C
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N

A
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E
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N
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A

S 
D
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O

R
D
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N
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E
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E

R
R
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Ó

R
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(continua) 
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a) Muito Bom 2 15,4%

b) Bom         8 61,5%

c) Razoável  2 15,4%

d) Mau          0 0,0%

não respondeu 1 7,7%

Total  13 100,0%

3 23,1%
2 15,4%
1 7,7%
1 7,7%
1 7,7%
1 7,7%
1 7,7%
3 23,1%
13 100,0%
2 15,4%
1 7,7%
1 7,7%
1 7,7%
8 61,5%
13 100,0%

a) Sim 12 92,3%

b) Não 1 7,7%

Total 13 100,0%

a) Sim 11 84,6%
>>   (*)

0

b) Não 2 15,4% 3

Total 13 100,0%

a) Sim 12 92,3%

b) Não 1 7,7%

Total 13 100,0%

a)Sim 4 30,8% a) Sim 2

1 b) Não 2

1

1

1

2

b)Não 9 69,2%

Total 13 100,0%

a) Sim 9 69,2%

b) Não 1 7,7%

c) Não pensei sobre 
isso 3 23,1%  

Total 13 100,0%

a) Técnica 10

b) Científica 1

c) Artística 1

d) Administrativa 1

e) ensino 0

f) Outra:  

Estatística 

Não responderam

Resposta 
incompleta

>> 3.2.1 - Indicar dois exemplos:

Elaboração de gráficos

Não responderam

Escalas

Topografia 
 Nenhum

Perfis topográficos
SIG

3.2 - Se sabem a 
importância do Ord.do 
Território no bom 
funcionamento do dia a 
dia ou na sociedade

b) Gostaram menos

Conceitos teóricos

Total
Não responderam
Conceitos teóricos
Escalas

a) Gostaram mais

Todos2.2 -Tema/Conteúdo 
que:

Total

>> 1.1.1 - Qual o 
curso:

3.1 - Se sabem o que é 
o Ord. Território

1.1 - Se estão a pensar 
candidatarem-se à 
universidade

1.2 - Se gostariam de 
frequentar um curso 
técnico nesta área do 
Ord.Território

e) Eng.Território

c) Urbanismo

d) Plan.Regional

 

2.1 - Avaliação do 
decurso da disciplina:

>> 1.1.1.2 -Se 
têm conhecimento 
destes cursos

>> 1.1.1.1 - Escolheram como 2ª opção os 
seguintes cursos ligados ao Ord. do Território:

a) Geografia

b) Geo/Plan.Reg.

1.3 - Qual a profissão 
desejada

Geografia(1); 
Eng.Território(2);    
ainda não sabe (1) 

3.3 - Se estão 
satisfeitos com a área 
de estudos 

3 - Considerações ao 
curso

II 
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 D
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2 - Avaliação da 
disciplina

1 - Expectativas para 
o futuro
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ANEXO 12 – MODELO DE FICHA-RESUMO DE ESTUDOS DE TESES 

 
 

 

 
Ficha de Informação sobre Teses de Mestrado e de Doutoramento 

 
1 – Recolha da informação  
 
Título:  
Subtítulo: 
 
Autor:                                                                          Instituição/Ano:  
Orientador:  
Tese de:   Mestrado      Doutoramento    

Palavras Chave:  
 
Resumo Estudo de caso: 
 

 

 
2 – Contributos para o processo ensino-aprendizagem da disciplina  
 
Agregação dos “Estudos de Caso” ao programa  
 

 
 
Produção de materiais e sugestão de metodologias a utilizar na sala de aula 

 
 

Código 

 

Tema Subtema/Conteúdos Capacidades/Competências 
   
   
   

Cartografia    

Fotografias aéreas 

Imagens de satélite 

Planos estratégicos 

Boletins/Relatórios autárquicos 

Outros: 

 

Debates e Simulações 

Levantamento de problemas 

Inventariação de recursos 

Análise de cenários 

Cartografia de problemas 

Estudo de caso   

Outros: 
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ANEXO 13 – RESUMO DA RECOLHA DA INFORMAÇÃO DAS TESES DE MESTRADO E DE DOUTORAMENTO 

(continua)
(São indicados a negro, os temas, conteúdos e competências para os quais o estudo de caso revela um contributo mais pronunciado) 

Recolha da Informação Contributos para o processo ensino-aprendizagem da disciplina 

Código Tipo Título Autor Orientador Instituição 
Ano Palavras-Chave Tema  Subtema/ 

Conteúdos
Capacidades/ 
Competências Materiais Metodologias 

A 4 
4.2 (1, 2) 4.2 (B, D) Cartografia Debates/Simulações 

Estudo de Caso 
FCSH.01 Doutoramento 

 
Tecnologias de Informação Geográfica e Ciência Regional: Contributos metodológicos 
para a definição de modelos de apoio à decisão em desenvolvimento regional 

 A – Análise da acessibilidade: Região de Lisboa e Vale do Tejo  

 B – Avaliar o impacto da Ponte Vasco da Gama nas transformações territoriais 
e sócio-económicas nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 

Rui Pedro 
Julião 

Prof.ª Dra. Regina 
Salvador  
Prof. Dr. JoãoReis 
Machado 

FCSH, UNL 
2001 

Desenvolvimento Regional, TIG, SIG  
                             

B
 

1 
4 

1.5 (3) 
4.2 (1) 

1.5 (D, G, I) 
4.2 (E) 

Cartografia Debates/Simulações 
Análise de Cenários 
Estudo de Caso 

FCSH.02 Doutoramento Uso do Solo, Teledetecção e Estrutura da Paisagem: Ensaio   
metodológico – concelho de Mértola 

 Quantificação da estrutura da paisagem no Concelho de Mértola 

Pedro Cortesão 
Casimiro 

Profª. Dra.  Maria 
José Roxo 

FCSH, UNL 
2002 

Ecologia da paisagem, Paisagem, 
Geografia, Novas Tecnologias, 
Vegetação natural, Teledetecção, 
Mértola (Portugal), Portugal, Séc. 20 

1 
2 

1.5 (2) 
2.1 (1) 

1.5 (C, D, G, H, I) 
2.1 (A, C) 

Imagens de 
satélite 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

FCT.01 Doutoramento Cartografia Geotécnica do Concelho de Almada e o Sistema de Informação GeoAlmada 

 SIGEO-Almada 

Ana Paula 
Fernandes da 
Silva                    

Prof. Dr. J.A. 
Rodrigues 
Carvalho 

FCT, UNL  
2000 

não tem 1 
2 
2 

1.1 (2) 
2.2 (1,2) 
2.3 (1) 

1.1 (B, C, D, E, F) 
2.2 (E, G, H, I) 
2.3 (B, E, F, G) 

Cartografia Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

ISEGI.01 Mestrado Utilização de um Sistema de Informação Geográfica na Caracterização de Áreas de 
Dragagem     

 Porto de Vila do Conde                                                     Disponível via Internet 

Maria Elisabete 
Ferreira Dias      

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

ISEGI, UNL 

2005 

Áreas Portuárias;Campanhas de 
Amostragem; Dragagens; 
Contaminantes de Sedimentos 
Dragados; Imersão no Mar; Modelo 
Conceptual de Informação Geográfica 
- Base de Dados; SIG; Sondagem 
Geológica 

M.I. 
2 
3 

M.I. (1, 2) 
2.3 (2) 
3.1 (1, 2) 

M.I. (B, D) 
2.3 (E, F, G) 
3.1 (A, C, F, G, I) 

Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

ISEGI.02 Mestrado Caracterização da Ocupação do Solo com Recurso à Aplicação de Modelos de Misturas 
Espectrais em Séries Multi-Temporais de Imagens MODIS      

 Aplicação do Modelo ao Território de Portugal Continental Disponível via Internet 

Pedro André de 
Oliveira                

Prof. Dr. Mário 
Sílvio Rochinha de 
Andrade Caetano 

ISEGI, UNL 

2005 

Detecção remota, Modelo de mistura 
linear, Cartografia de ocupação e de 
uso do solo, MODIS, Análise multi-
temporal 

1 
 
 

1.5 (2) 
 
 

1.5 (A, C, D, E, G,  
        H, I) 
 

Imagens 
de satélite 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

ISEGI.03 Mestrado Cartografia Multi-escala de Alterações do Coberto Florestal com Imagens de Satélite    
            

 Identificação das principais alterações do coberto florestal ocorrida em Portugal 
Continental entre os Outonos de 2002 e 2003                 Disponível via Internet 

Ricardo 
Ferreira Armas 
Gonçalves           

Prof. Dr. Mário 
Sílvio Rochinha de 
Andrade Caetano 
 

ISEGI, UNL 

2005 

Detecção Remota, Detecção de 
Alterações, Alterações do Coberto 
Florestal, Incêndios florestais, Cortes 
Florestais, Novas Plantações, Escala, 
Multi-escala 

1 
 
2 

1.5 (2) 
 
2.3 (4) 

1.5 (A, C, D, E, G,  
       H, I) 
2.3 (F, G) 

Cartografia 
Imagens 
de satélite 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

ISEGI.04 Mestrado Modelo de Análise Espacial em Sistemas de Informação Geográfica para Requalificação 
Biofísica de Explorações Mineiras      

 Minas de Aljustrel – Baixo Alentejo                                   Disponível via Internet 
 

Nuno Ricardo 
Gracinhas 
Nunes Guiomar   

Prof. Dr. Nuno 
Alexandre de 
Sousa Neves 

ISEGI, UNL 

2005 

Requalificação Biofísica, Áreas  
Mineiras Abandonadas, Análise  
Espacial em SIG, Análise Integrada 
da Paisagem, Propagação de 
Contaminantes, Modelação 
Geográfica, Matriz de Compatibilidade 
de Usos do Solo 

M.I. 
1 
2 
 

M.I. (1) 
1.3 (2) 
2.1 (2) 

M.I. (A, C, D) 
1.3 (B, D, F) 
2.1 (E, G) 

Cartografia Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

IST.01 Mestrado Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na Análise Morfológica de Bacias 
Hidrográficas 

 Bacia Hidrográfica de Colares 

Eusébio 
Joaquim 
Marques dos 
Reis                 

Prof. Dr. Ribeiro de 
Sousa 

IST, UTL  
1996 

SIG, Entidades Geográficas, Bacia 
Hidrográfica, Bacia Uniforme, Análise 
Morfológica 

1 
2 

1.2 (2) 
2.1 (2) 

1.2 (F, G, H) 
2.1 (D, G) 

Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.02 Mestrado Utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s) e da Modelação Hidrológica e 
Hidráulica na definição de Leitos de Cheia 

 A Bacia Hidrográfica da Ribeira do Livramento 

Filipe Cardoso 
Castro Rego        

Prof. Dr. Francisco 
Nunes Correia 

IST, UTL  
1996 

Modelos Hidrológicos, Precipitação-
Escoamento, Caudal de Cheia, 
Modelos Hidráulicos, Leito de Cheia, 
SIG 

1 
2 

1.2 (2) 
2.1 (2) 

1.2 (G, H) 
2.1 (D, E, G) 

Cartografia Debates/Simulações 
Análise de Cenários 
Estudo de Caso 

IST.03 Mestrado Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica na Análise do Risco de Inundações 
no Concelho de Lisboa 

 Concelho de Lisboa / Bacia de Drenagem da Baixa 

Maria João 
Martins 
Telhado               

Prof. Dr. António 
Jorge Silva 
Guerreiro Monteiro 

IST, UTL  
1998 

Inundação, SIG, Lisboa, Protecção 
Civil, Cartas de Risco, Risco 

1 
2 

1.2 (2) 
2.2 (2) 

1.2 (B, G, H) 
2.2 (E, G, I) 

Cartografia Debates/Simulações 
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

IST.04 Mestrado Condicionantes de Licenciamento das Utilizações do Domínio Hídrico na Bacia 
Hidrográfica da Albufeira do Roxo 

 DREN-Alentejo - Bacia Hidrográfica da Albufeira do Roxo 
 

Maria José 
Delmas 
Santana              

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

IST, UTL  
1999 

Utilizações do Domínio Hídrico, 
Condicionantes de licenciamento, 
Bacia Hidrográfica da Albufeira do 
Roxo, Modelação em SIG das 
afluências 

M.I. 
1 
1 
2 
3   

M.I. (1,2) 
1.1 (2) 
1.2 (2) 
2.3 (3) 
3.1 (1) 

M.I. (B, D) 
1.1 (B, C, E, F) 
1.2 (G, H) 
2.3 (C, E, F, G) 
3.1 (A, B, F) 

Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 
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(continua)
(São indicados a negro, os temas, conteúdos e competências para os quais o estudo de caso revela um contributo mais pronunciado) 

IST.05 Mestrado Os SIG e a Modelação Hidrológica na Produção de Cartografia das Áreas de Risco de 
Cheia 

 Bacia Hidrológica do Rio de Loures 
 

Carla da 
Graça Dias 
Vaz Paulo          

Prof. Dr. João N. 
A. Reis Hipólito 

IST, UTL  
1999 

SIG; Raster; Modelo Hidrológico 
Distribuído; Áreas de Risco de Cheia, 
Alturas de Água, Escoamento 
Superficial, Bacia Hidrográfica do Rio 
de Loures 

1 
2 

1.2 (2) 
2.1 (2) 

1.2 (G, H) 
2.1 (D, E, G) 

Cartografia Debates/Simulações 
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

IST.06 Mestrado Elaboração de um Sistema Integrado de Gestão e Controlo do Parcelar Agrícola 

 Sistema de Identificação Parcelar (SIP) – Douro e Minho e Trás-os-Montes 
 

Cristina Maria 
Sousa Catita      

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

IST, UTL  
1999 

SIG, Georeferenciação, Parcelas 
Agrícolas, Blocos, Edição 
Cartográfica, Topologia 

5 5.1 (1) 5.1 (A, B)  Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.07 Mestrado Sistema de Suporte À Decisão em Geomarketing de Turismo 

 Localização de hotéis no Concelho de Oeiras 
 

Paulo Jorge 
Henriques 
Afonso               

Prof. Dr. Mário Rui 
Fonseca dos 
Santos Gomes 

IST, UTL  
1999 

SIG, Geomarketing, Sistemas de 
Suporte à Decisão, Geo-OMT, 
Sistemas Periciais, Teoria dos 
Conjuntos Difusos 

1 
 

1.4 (2) 
 

1.4 (E, F) 
 

Cartografia Debates/Simulações 
Inventariação de recursos 
Estudo de Caso 

IST.08 Mestrado Cartografia de áreas Urbanas com Base em Dados de Detecção Remota 

 Área da Grande Lisboa – Mapa do Uso do Solo 1:50 000 
 

Ana Cristina 
Navarro 
Ferreira              

Prof. Dr. Rui 
Gonçalves 
Henriques 

IST, UTL  
1999 

Detecção Remota, Áreas Urbanas, 
Crescimento de Regiões, Estrato 
Urbano/Rural, Conhecimento Pericial 
e Algoritmos Contextuais 

1 
1 
 

1.3 (2) 
1.5 (2, 3) 
 
 

1.3 (B, F) 
1.5 (A, C, D, E, G,  
       H, I) 
 

Cartografia 
Imagens 
de satélite 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.09 Mestrado Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na Área Comercial 

 Eixo comercial Avenida Guerra Junqueiro/ Avenida de Roma/ Avenida da Igreja 
 

Teresa Maria 
Coelho 
Cardoso             

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

IST, UTL  
1999 

Urbanismo Comercial, SIG, Análise 
Espacial 

2 2.2 (1) 2.2 (D, H) Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.10 Mestrado O Potencial Urbanístico das Áreas Urbanizáveis 

 O Potencial Urbanístico do Concelho de Oeiras 
 

David de 
Sousa Vale        

Prof. Dr. Paulo 
Vasconcelos Dias 
Correia 

IST, UTL  
2000 

SIG, Planeamento Regional e Urbana, 
Áreas Urbanizáveis, Desenvolvimento 
Urbano 

1 
2 
3 

1.3 (2) 
2.2 (1) 
3.2 (2) 

1.3 (B, F) 
2.2 (F) 
3.2 (C, D, E) 

Cartografia Debates/Simulações 
Análise de cenários 
Estudo de Caso 

IST.11 Mestrado Utilização de Sistemas de Informação Geográfica na Gestão e Monitorização de Planos 
de Ordenamento de Áreas Protegidas: Caso de Estudo do Parque Natural das Serras de 
Aire e Candeeiros 

 Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros 

Rita Ribeiro 
de Carvalho 
Ferreira             

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

IST, UTL  
2000 

Áreas Protegidas, Ordenamento, 
Planos de Ordenamento, SIG, 
Monitorização, Indicadores para a 
Gestão 

M.I. 
1 
3 

M.I. (1) 
1.3 (2) 
3.1 (1, 2) 

M.I. (A, D) 
1.3 ( B, F) 
3.1 (A, G, H, I) 

Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.12 Mestrado Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na Conservação das Aves 
Selvagens: O Plano de Gestão da Zona de Protecção Especial Estuário do Tejo 
(Directiva Aves) 

 O Plano de Gestão da ZPE do Estuário do Tejo (Directiva Aves) 

Henrique 
Nuno dos 
Santos Rocha 
Tato Marinho     

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

IST, UTL  
2001 

Plano de Gestão, Zona de Protecção 
Especial, Estuário do Rio Tejo, SIG, 
Directiva Aves, Conservação da 
Natureza 

M.I. 
1 
3 

M.I. (1) 
1.3 (2) 
3.1 (1) 

M.I. (D) 
1.3 ( B, F) 
3.1 (G, H, I) 

Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.13 Mestrado Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão: O Sistema de Apoio ao Licenciamento da 
Direcção Regional do Ambiente do Alentejo 

 SAL da DRA-Alentejo 

Pedro da 
Costa Brito 
Cabral              

Prof. Dr. Marco 
Octávio Trindade 
Painho 

IST, UTL  
 2001 

Sistemas de Apoio à Decisão; 
Sistemas Espaciais de Apoio à 
Decisão; Sistema de Apoio ao 
Licenciamento; Condicionantes 
Ambientais; SIG; Aplicações de SIG 

M.I. 
1 
 

M.I. (2) 
1.1 (2) 
 

M.I. (B) 
1.1 (D, E, F) 
 

Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.14 Mestrado Aplicações de SIG aos Estudos, Construção e Conservação de Infra-estruturas 
Rodoviárias 

 SIG no Apoio ao Processo de Expropriação – IC16 

Adelaide 
Feliciana 
Carneiro 
Rodrigues da 
Costa      

Prof Dr. João 
Manuel Martins 
Casaca 

IST, UTL  
2001 

Infra-estrutura Rodoviária, Informação 
Geográfica, Normalização, Aplicações 
de SIG, Detecção Remota, Modelos 
Numéricos do Relevo, Sistema de 
Posicionamento Global 

1 
4 

1.5 (1, 2) 
4.2 (1) 

1.5 (D, H, I) 
4.2 (C, D, E) 

Mat. Apoio teórico Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.15 Mestrado Definição Automática de Áreas Censitárias 

 A Freguesia de Algés - Concelho de Oeiras 

Nelson Miguel 
Branco Mileu      

Prof. Dr. Paulo 
Vasconcelos Dias 
Correia 

IST, UTL  
2001 

População, Censos, Geografia 
Censitária, Representação 
Geográfica, Planeamento, SIG 

1 1.5 (3) 1.5 (B, D, E, H, I)   Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.16 Mestrado Criação Automática das Regras de Uma Rede Viária Utilizando o Sistema Global de 
Posicionamento 

 Rede Viária de uma zona da cidade do Porto 

Ana Rita Paço 
Calvão               

Prof. Dr. João 
Manuel Martins 
Casaca 

IST, UTL  
2002 

Global de Posicionamento, SIG, 
Correcção geométrica, Criação de 
topologia, regras de funcionamento da 
rede, Análise de redes 

1 
4 

1.5 (3) 
4.2 (1) 

1.5 (H, I) 
4.2 (D)   

Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.17 Mestrado Modelação Geográfica de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

 Modelação Geográfica de IDS na AML  

Paulo 
Alexandre 
Morgado 
Sousa                

Prof. Dr. João de 
Azevedo Reis 
Machado 

IST, UTL  
2002 

Modelação Geográfica; SIG, 
Desenvolvimento Sustentável; 
Indicadores; Ordenamento e 
Planeamento do Território; Área 
Metropolitana de Lisboa 

M.I. 
1 
1 
1 
3  

M.I. (1) 
1.3 (2) 
1.4 (1) 
1.5 (2, 3) 
3.1 (1, 2) 

M.I. (D) 
1.3 (B, F) 
1.4 (A, B) 
1.5 (A, D, E, H, I) 
3.1 (A, B, D, G, I,  
       J) 

Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 



    112

 
 
 
 
 

(continua) 
(São indicados a negro, os temas, conteúdos e competências para os quais o estudo de caso revela um contributo mais pronunciado) 

IST.18 Mestrado Análise geoestatística da profundidade na vertente continental ao largo da Figueira da 
Foz – sua aplicação em SIG 

 Potenciais Áreas de Pesca na Vertente Continental ao largo da Figueira da Foz 

Pedro 
Alexandre 
Costa Pinto de 
Bordalo 
Machado    

Prof. Dr. António 
Jorge Gonçalves 
de Sousa 

IST, UTL  
2002 

Geoestatística, Batimetria, Vertente 
Continental, SIG, Figueira da Foz, 
Pesca 

1 
1 

1.3 (2) 
1.4 (1) 
 

1.3 (B, D, F) 
1.4 (A, B, E, F) 
 

Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.19 Mestrado Gestão da Água em Agricultura de Regadio, com suporte em Sistemas de Informação 
Geográfica 

 SIGREGA no perímetro de rega do Divor - Concelho de Arraiolos 

Célia do 
Carmo 
Toureiro              

Prof. Dr. João 
Nuno de Almeida 
Reis Hipólito 

IST, UTL  
2002 

SIG, ArcView, Concepção de interfaces, 
Balanço Hídrico do Solo, Gestão da 
Rega, RELREG, SIGREGA, Perímetro 
de Rega do Divor 

M.I. 
1 
2 
3 
3 

M.I. (1) 
1.5 (3) 
2.1 (2) 
3.1 (1) 
3.2 (1) 

M.I. (D)    
1.5 (E, H, I) 
2.1 (D, E, G) 
3.1 (A) 
3.2 (A , B, E)   

Mat. Apoio teórico Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Estudo de Caso 

IST.20 Mestrado Simulação Estocástica para a Calibração de Imagens de Satélite 

 Construção de mapas de ocupação de espécies florestais na Península de 
Setúbal 

Júlia Cristina 
da Costa 
Carvalho             

Prof. Dr. Henrique 
José de 
Figueiredo Garcia 
Pereira 

IST, UTL  
2002 

Geoestatística, Detecção Remota, Co-
Krigagem co-localizada, Co-simulação 
sequencial directa (CO-SSD), Mapas de 
Incerteza, Inventário Florestal 

1 
1 
1 

1.3 (2) 
1.4 (1) 
1.5 (2) 

1.3 (B, D, F) 
1.4 (A, B, E, F) 
1.5 (A, C,D, G,H, I) 

Cartografia 
Imagens de 
satélite 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.21 Mestrado Actualização de Cartografia Temática com Imagens de Satélite 

 Actualização da Carta de Ocupação do Solo de 1990 (COS’90) no concelho de 
Viseu 

Teresa 
Alexandra 
Gonçalves dos 
Santos               

Prof. Dr. Mário 
Sílvio Rochinha 
de Andrade 
Caetano 

IST, UTL  
2003 

Detecção Remota, Cartografia de 
Ocupação do Solo, Actualização 
temática, Detecção de Alterações, 
Conhecimento Pericial 

1 1.5 (2) 1.5 (A, C, D, E, G,  
       I)   

Cartografia 
Mat. Apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.22 Mestrado Integração de Dados Estatísticos na Classificação de Imagens de Satélite 

 Classificação de imagens de satélite com recursos a informação não espetral 
no Concelho de Oeiras 

Fernando 
Jorge Pedro da 
Silva Pinto da 
Rocha        

Profª. Dra. Maria 
Paula dos Santos 
Queluz Rodrigues 

IST, UTL  
2003 

SIG, Detecção Remota, Informação 
Auxiliar, Censos  

1 
 

1.5 (2, 3) 1.5  (A, C, D, G, H,   
        I) 

Cartografia 
Imagens de satélite
Mat.apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.23 Mestrado Avaliação das Imagens Multiespectrais do Satélite IKONOS para Produção de 
Cartografia de Ocupação do Solo 

 Concelho da Marinha Grande 

Luísa Maria da 
Silva 
Gonçalves           

Prof. Dr. Mário 
Sílvio Rochinha 
de Andrade 
Caetano 

IST, UTL  
 2003 

Detecção Remota; Imagens de grande 
Grande Resolução Espacial, IKONOS, 
Análise de Imagens Orientada por 
Objectos, Segmentação Multi-
resolução, Classificação Fuzzy, 
Incerteza Temática, SIG 

1 
1 

1.4 (1) 
1.5 (2, 3) 

1.4 (A, B, E, F) 
1.5 (A, C, D, E, G,  
       H, I) 

Cartografia 
Imagens de satélite

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.24 Mestrado Estimativa da Incidência de Fogos de Copas na Floresta Portuguesa em 1995, usando 
Ortofotografias digitais 

 Determinação da extensão dos fogos de copas na floresta portuguesa em 1995 

Albertina Maria 
Gomes 
Ferreira               

Prof. Dr. José 
Miguel Oliveira 
Cardoso Pereira 

IST, UTL  
2003 

Comportamento do Fogo; Fogo de 
Copas; Fogo de Superfície; 
Fotointerpretação; Severidade do Fogo; 
SIG 

1 
 
2 

1.5 (1, 2) 
 
2.3 (4) 

1.5 (A, B, D, E, G,  
       H, I) 
2.3 (A, F, G) 

Cartografia 
Fotografias aéreas 
Mat. apoio teórico 

Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Cartografia de problemas 
Estudo de Caso 

IST.25 Mestrado Sistemas de Informação Geográfica para Ambiente: O Caso de Estudo da Direcção 
Regional do Ambiente e do Ordenamento do território de Lisboa e Vale do Tejo 

 Sistema de Apoio à Gestão de Licenciamento de Rejeições de Águas 
Residuais da DRAOT-LVT 

Ana Luísa 
Mendes de 
Almeida 
Correia da 
Cunha     

Prof. Dr. Eduardo 
Augusto Ribeiro 
de Sousa 

IST, UTL  
2003 

SIG, Instituições; Ambiente e 
Ordenamento do Território; Unified 
Modeling Language; Direcções 
Regionais do ambiente e do 
Ordenamento do Território; 
Licenciamento de Rejeições de Águas 
Residuais 

1 
3 

1.5 (3) 
3.1 (1, 2) 

1.5 (E, H, I) 
3.1 (A, B, F, G) 

Mat. apoio teórico Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.26 Mestrado Cadastro e Simulação de uma Rede de Abastecimento de Água Recorrendo a um SIG 

 Rede de Distribuição de Água do Lavradio 

Paulo 
Alexandre da 
Cruz Praça          

Prof. Dr. Eduardo 
Augusto Ribeiro 
de Sousa 

IST, UTL  
 2003 

SIG, cadastro, distribuição de água, 
desenvolvimento de aplicações, 
modelação matemática, cloro residual 

2 2.2 (2)  2.2 (E, I) Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.27 Mestrado Análise Custo-Benefício sobre Intervenções Costeiras – Aplicação SIG 

 A Orla Costeira entre Torreira e Furadouro – Distrito de Aveiro 

Bruno Charola 
Lopes 
Evangelista 
Luís                 

Prof. Dr. António 
Alexandre Trigo 
Teixeira 

IST, UTL  
2003 

SIG, Análise Espacial, Orla Costeira, 
Erosão, Análise Custo-Benefício, Taxa 
de Desconto 

2 2.3 (1) 2.3 (A, B, F, G) Mat. apoio teórico Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Estudo de Caso 

IST.28 Mestrado Modelação Geográfica em SIG da Classificação das Parcelas de Vinha para Produção 
de Vinho Susceptível de Obtenção da Denominação de Origem “Porto” 

 Região Demarcada do Douro – 1ª Secção (Concelho da Régua e Concelho de 
Santa Marta de Penaguião) 

Ana Isabel 
Coelho 
Pinheiro da 
Luz                      

Prof. Dr. João 
Luís Gustavo de 
Matos 

IST, UTL  
2003 

SIG, modelo geográfico, análise 
espacial, cadastro da cultura da vinha, 
parâmetros da qualidade do vinho 

2 2.1 (1) 
 

2.1 (C, H) Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.29 Mestrado Uma Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica à Avaliação da Aptidão Turística 
do Território 

 Turismo no Espaço Rural: S. Pedro do Sul 

José 
Domingos de 
Almeida 
Santos                 

Prof. Dr. 
Alexandre D’ Orey 
Cancela D’ Abreu 

IST, UTL  
2003 

Espaço Rural, Recreio, Turismo, SIG, 
Caracterização e Avaliação da 
Paisagem 
 

1 
1 
2 

1.3 (2) 
1.4 (1) 
2.1 (1) 

1.3 (B, D, F) 
1.4 (A, B, E, F) 
2.1 (A, F) 

Cartografia 
 

Debates/Simulações 
Inventariação de recursos 
Estudo de Caso 

IST.30 Mestrado Análise da Vulnerabilidade Sísmica de uma Rede Rodoviária: Aplicação dos Sistemas de 
Informação Geográfica 

 Apoio a situações de emergência a catástrofes naturais - LVT 

Ana Clara 
Simão Lopes       

Prof. Dr. Luís 
Manuel Coelho 
Guerreiro 

IST, UTL  
2004 

SIG, Sismo, Casualidade Sísmica, 
Vulnerabilidade Sísmica, Dano, Rede 
Rodoviária 

1 
2 

1.5 (3) 
2.2 (2) 

1.5 (E, H, I) 
2.2 (I) 

 Debates/Simulações 
Levantamento de problemas
Análise de cenários 
Estudo de Caso 
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(São indicados a negro, os temas, conteúdos e competências para os quais o estudo de caso revela um contributo mais pronunciado)  

IST.31 Mestrado Aplicação de Algoritmos Genéticos a Problemas de Localização  
Espacial 

 Determinar a localização de um parque de campismo - Distrito da Guarda 

Ricardo Rui 
Pacheco 
Tavares Sousa    

Prof. Dr. João Luís 
Gustavo de Matos 

IST, UTL  
2004 

Algoritmos Genéticos, Problemas de 
localização Espacial, SIG, Problema da 
p-Mediana, Algoritmos Evolucionários 

1 1.5 (3) 1.5 (E, I)   Cartografia Debates/Simulações 
Análise de cenários 
Estudo de Caso 

IST.32 Mestrado Desenvolvimento de um Algoritmo para a Colocação de Sinais de Orientação Rodoviária 

 PRN 2000 – Troço do IC1 (Marateca / Via Longitudinal do Algarve) 

Tiago da Silva 
Pacheco 
Branco Filipe       

Prof. Sr. João Luís 
Gustavo de Matos 

IST, UTL  
 2004 

Rede Rodoviária, Atractividades, SIG, 
Grafos, Nós, Destinos 

1 
4 

1.5 (3) 
4.2 (1) 

1.5 (E, I) 
4.2 (D) 

 Debates/Simulações 
Estudo de Caso 

IST.33 Mestrado Modelo de Avaliação do Potencial de Produtividade de Cortiça: Utilização de Redes 
Neuronais em Sistemas de Informação Geográfica 

 Herdade da Machoqueira do Grou no Concelho da Chamusca 

Susana Barreto 
Saraiva Dias        

Prof. Dr. Nuno 
Alexandre 
Gouveia de Sousa 
Neves 

IST, UTL  
2005 

SIG, Redes Neuronais Artificiais, 
Planeamento Florestal,Quercus suber L 

1 
2 

1.3 (2) 
2.1 (1) 

1.3 (B, F) 
2.1 (H) 

Cartografia Debates/Simulações 
Estudo de caso 

IST.34 Mestrado Sistema de Monitorização de Usos do Solo no Projecto do Alqueva aplicado ao Sub-
Sistema do Ardila 

 Plano de Regadio do Alentejo: Monitorização do Uso do Solo no Sub-Sistema do 
Ardila  

Sandra Sofia 
Costa Ramos 
Cardoso 
Borralho      

Prof. Dr. João Luís 
Gustavo de Matos 

IST, UTL  
 2005 

Monitorização; SIG; Regadio; Uso do 
Solo; Conservação e Valorização do 
Património Natural; Indicadores; 
Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva, Foto-interpretação   

M.I. 
1 
1 
2 
2 

M.I. (1) 
1.3 (2) 
1.5 (1, 2)
2.1 (2) 
2.3 (3) 

M.I. (D) 
1.3 (B, F) 
1.5 (A, B,C, D, G, I) 
2.1 (D, E, G, H) 
2.3 (C, E, F, G) 

Cartografia 
Fotografia aérea 
Imagens de 
satélite 
Mat. apoio teórico 

Debates/Simulações 
Estudo de Caso 
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ANEXO 14– RESUMO DOS ESTUDOS DE CASO 
 

Tabela A14.1 – Código da Tese: FCSH.01A 
 

Título 
Tese 

Tecnologias de Informação Geográfica e Ciência Regional: Contributos metodológicos 
para a definição de modelos de apoio à decisão em desenvolvimento regional 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Análise da Acessibilidade: Região de Lisboa e Vale do Tejo   
  
Neste trabalho é apresentado um modelo de análise, suportado por SIG, para avaliar a 
acessibilidade de um dado território, aplicado em concreto na Região de Lisboa e Vale 
do Tejo, no qual se integram e analisam os seguintes factores que condicionam a 
acessibilidade: 

- Infra-estruturas existentes, bem como na informação que as caracteriza e que   
    descreve a sua utilização; 
- potenciais origens de tráfego (localidades, equipamentos, etc.) e respectiva  
- informação descritiva; 
- características fisiográficas e de ocupação do território. 

A determinação da superfície de custo, constitui o elemento chave à implementação do 
modelo. 
São concebidos os seguintes exemplos como potenciais aplicações do modelo: 

 Acessibilidade às sedes de município 
 Acessibilidade aos nós de auto-estrada 
 Acessibilidade a Lisboa 
 Indicadores concelhios de acessibilidade 
 Análise evolutiva da acessibilidade 

 
Inclui: Mapas de acessibilidade: Às sedes de Município; Território a menos de 15 minutos 
das sedes de Município; Aos nós da Auto-estrada; A Lisboa; Análise integrada; Alteração 
da acessibilidade a Lisboa entre 1988 e 1998. 
   
Nota final do autor: “… ficou demonstrado que, com o recurso aos SIG, se pode efectuar 
uma análise da acessibilidade não apenas sobre a rede viária existente (à semelhança 
da análise de grafos), mas sobre todo o território o que favorece a utilização destes 
modelos em estudos de análise e caracterização territorial…” 
 

 
Tabela A14.2 – Código da Tese: FCSH.01B 

 

Título 
Tese 

Tecnologias de Informação Geográfica e Ciência Regional: Contributos metodológicos 
para a definição de modelos de apoio à decisão em desenvolvimento regional 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Avaliar o impacte da Ponte Vasco da Gama nas transformações territoriais e  
         sócio-económicas nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo    
         
Este trabalho desenvolve uma metodologia, utilizando as TIG, para analisar e 
caracterizar as transformações de ocupação do solo, face à construção da Ponte Vasco 
da Gama, nos quatro concelhos de proximidade, entre 1990 e 1998.   
 

 Com base na informação disponível do ONTT (Observatório das Novas travessias do   
    Tejo) realiza os seguintes estudos: 

 Localização das transformações 
 Descrição das transformações 
 Processo de mudança de ocupação do solo (Expansão; Colmatação;  
 Emergentes; Dispersão; Abandono agrícola) 
 Indicadores de transformação da ocupação do solo (i.e. tx. de variação da Área  

      Edificada, da Área Habitacional, da Área Industrial e da Área Agrícola.) 
 

 Utilizando informação do PDM e licenciamento Municipal produz: 
 Carta síntese com indicação do espaço 

 
Inclui: Carta de alteração; Carta síntese (Edificado; Não Edificado); Carta síntese 
(Edificado, em Edificação, Edificável) 
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Nota final do Autor: “Para operacionalização do projecto, no que se refere às dinâmicas 
territoriais, é necessário recorrer a informação proveniente de três domínios essenciais: 
Ocupação do solo; Informação censitária; Processo de licenciamento. Esta informação 
integrada em SIG e, a partir de processos de análise, permite apoiar a tomada de 
decisão em três vertentes estruturantes: Ordenamento do território, Ambiente e Sócio-
Económica.” 
O estudo apresentado, entre 1990 e 1998, poderá servir como um cenário de referência 
para futuras comparações. Ao incluir a informação do PDM e licenciamento Municipal, 
revela importância para identificar as tendências de edificação que se verifica na área de 
intervenção do ONTT. 
 

 
Tabela A14.3 – Código da Tese: FCSH.02 

 
Título 
Tese 

Uso do Solo, Teledetecção e Estrutura da Paisagem: Ensaio metodológico – concelho de 
Mértola 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Quantificação da estrutura da paisagem – Concelho de Mértola 
 

Neste estudo, aplicado no concelho de Mértola, é apresentada uma metodologia para 
uma nova abordagem da análise da paisagem, baseada na quantificação da sua 
estrutura, análise da sua topologia e padrão espacial, através da classificação do uso do 
solo com recurso ao tratamento digital de imagens de satélite. 
Para tal foram aplicados índices de paisagem de duas formas distintas:  

 temporal, analisando a variação dos índices entre 1985, 1995 e 2001;  
 espacial, comparando três sub-sectores representativos dos três tipos de 

paisagem do concelho (Sul, Noroeste e Nordeste).   
 
Inclui: CD-Rom com imagens de satélite e grande parte dos tratamentos decorrentes do 
seu processamento digital. 
 
Nota final do autor: O autor confirma a aplicação dos índices, só por si, como uma 
ferramenta de análise relevante para efeitos de comparação entre áreas distintas ou em 
termos de evolução de uma mesma área, ou para cada classe de uso do solo. 
Sugere a aplicação dos índices às cartas de uso do solo, Carta de Perry, Carta Agrícola e 
Florestal do SROA, depois de digitalizadas e, à classificação Corine Land Cover de todo o 
país, efectuando a análise por distrito.   
 

 
Tabela A14.4 – Código da Tese: FCT.01 

 
Título 
Tese 

Cartografia Geotécnica do Concelho de Almada e o Sistema de Informação Geo-Almada 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 SIGEO-ALMADA 
 

Trabalho no âmbito do desenvolvimento urbano, em que é desenvolvido um projecto de 
cartografia geotécnica em formato digital, (SIGEO-Almada) com a intenção de ser 
utilizada nas estratégias de planeamento do Município de Almada para a tomada de 
decisões sobre o uso do solo. 
A manipulação e análise da informação das Bases de Dados, utilizando ferramentas 
disponibilizadas pelos SIG, permite a derivação de diversa cartografia geotécnica, assim 
como uma carta síntese de aptidão à construção para todo o concelho de Almada. 
Faz uma caracterização dos principais perigos geológicos no concelho – sismos, 
movimentos de terrenos e fenómenos de erosão - apontando em alguns pontos do 
concelho a existência de construções, algumas ilegais, em terrenos com características 
geotécnicas inadequadas, em plena evolução geomorfológica (Arriba Fóssil, na Costa da 
Caparica; destruição do cordão dunar primário ao longo da linha de costa)  
 
Inclui: Diversa cartografia temática de Almada em formato A3 e A1 com diferentes 
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resoluções de escala (1:50.000  e  1:25.000): Carta litológica; Carta hipsométrica; Carta 
de declives; Carta de inventário de movimentos de terrenos e fenómenos de erosão; 
Carta de susceptibilidade aos movimentos de terreno e erosão potencial; Carta de 
Aptidão à construção; Carta de unidades geotécnicas (1:50.000  e 1:10.000). 
Inclui um CD-Rom com as bases de dados que integram o SIGEO-Almada 
 
Nota final da Autora: Seria desejável que a revisão do PDM de Almada se realizasse 
considerando as características geotécnicas da área abrangida por este estudo. 
 

 
Tabela A14.5 – Código da Tese: ISEGI.01 

 
Título 
Tese 

Utilização de um Sistema de Informação Geográfica na Caracterização de Áreas de 
Dragagem                                                                                                 Disponível via Internet 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Porto de Vila do Conde    
 

O presente trabalho insere-se no âmbito das actividades do Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos (IPTM), e tem como objectivo propor uma metodologia expedita, 
em ambiente SIG, para caracterizar as áreas de dragagem através da implementação de 
um sistema de classificação de materiais sedimentares para levar a cabo operações de 
dragagem e gestão dos materiais dragados.  
O estudo desenvolveu-se numa área de dragagem localizada no porto de Vila do Conde, 
situado na margem direita do rio Ave, na área do Cais das Lavandeiras. 
A utilização dos SIG possibilitou a integração e geoprocessamento da informação 
geográfica, permitindo a realização de operações de análise espacial específicas para a 
classificação de áreas de dragagem quanto às características ambientais dos materiais 
dragados, avaliando: 

- o grau de contaminação;  
- o risco potencial de poluição do meio marinho;  
- a aptidão ambiental para a imersão no mar. 
 

Inclui: Cartografia: Diversas Superfícies de Interpolação; Descrição de interpoladores 
disponíveis num SIG; Criação de Tabelas em Access; Sistema de Coordenadas; 
Fluxogramas; ‘Modelo tipo’ de Metadados; Identificação de Convenções Internacionais; 
Lista de contaminantes discriminados na legislação em vigor.     
 
Nota da autora: “A dinâmica sedimentar (erosão e sedimentação) e o seu gradiente 
(baixo/ elevado) ditam as condições favoráveis para um ambiente variado e 
biodiversificado.” 
Seria desejável implementar a metodologia desenvolvida nas várias áreas portuárias sob 
a jurisdição do IPTM e, evoluir para um contexto nacional, culminando, num “Atlas 
Portuário”. 
 

 
Tabela A14.6– Código da Tese: ISEGI.02 

 
Título 
Tese 

Caracterização da Ocupação do Solo com Recurso à Aplicação de Modelos de Misturas 
Espectrais em Séries Multi-Temporais de Imagens MODIS                    Disponível via Internet 

Resumo 
Estudo 
d Caso 

 Aplicação do Modelo ao Território de Portugal Continental    
 
Este trabalho consiste no desenvolvimento de uma metodologia para caracterização da 
ocupação do solo com recurso à aplicação do Modelo de Mistura Linear (MML) numa 
série multi-temporal de imagens de satélite. 
A metodologia é aplicada para a caracterização da ocupação do solo de todo o território 
de Portugal continental com base na classificação de uma série anual completa de 
imagens do sensor MODIS com uma resolução espacial de 500 m. 
São definidas 11 classes de ocupação do solo, sendo seleccionadas 304 amostras 
representativas para cada classe, distribuídas na área de estudo, com base nas 
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unidades taxonómicas do sistema de nomenclatura CORINE Land Cover 2000, tais 
como: 

 massas de água; zonas urbanas e indústria; zonas improdutivas; 4 áreas de 
vegetação natural; 2 áreas agrícolas; 2 áreas de alterações de coberto. 

Caracterização da ocupação do solo de cada uma das classes:   
 Aplicação do MML  determinação da abundância dos componentes puros de 

vegetação, solo e sombra nas imagens multi-espetrais;  determinação de padrões 
temporais. 

 Análise de clusters baseada numa rede neuronal não assistida  Classificação por 
grupos homogéneos de dados de variação da abundância espectral dos 
componentes puros ao longo dos 12 meses.  

 
Inclui: Imagens de fracção solo, vegetação e sombra de Fevereiro a Julho de 2000 
(composição RGB) – Portugal Continental: Características dos principais satélites e 
sensores de média e baixa resolução espacial; Sistemas de nomenclatura para a 
caracterização da ocupação do solo (i.e. CORINE Land Cover – nível Europeu) 
 
Nota do autor: “Os organismos responsáveis pela definição e aplicação de políticas e/ou 
directivas de ordenamento e planeamento do território carecem de dados sobre a 
estrutura da superfície terrestre, com uma periodicidade elevada e com carácter 
actualizado, para a fundamentação e suporte das suas tomadas de posições.”  
 

 
Tabela A14.7 – Código da Tese: ISEGI.03 

 
Título 
Tese 

Cartografia Multi-escala de Alterações do Coberto Florestal com Imagens de Satélite 
 Disponível via Internet 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Identificação das principais alterações do coberto florestal ocorridas em 
Portugal Continental entre os Outonos de 2002 e 2003    

 
Este trabalho tem como objectivo avaliar a influência da resolução espacial na obtenção 
de informação sobre alterações do coberto vegetal.  
Para tal é desenvolvida uma metodologia aplicada a três tipos de imagens do sensor 
MODIS, com diferentes resoluções espaciais (250, 500 e 1 000 metros), com o propósito 
de identificar e quantificar as capacidades daquelas imagens no processo de elaboração 
de cartografia de alterações do coberto florestal - áreas ardidas, cortes florestais e novas 
plantações. 
O estudo incide numa zona localizada no centro de Portugal Continental com o intuito de 
identificar as principais alterações do coberto florestal, ocorridas entre os Outonos de 
2002 e 2003, especificamente: 

 Incêndios florestais na Primavera e Verão. 
 Cortes florestais durante todo o ano. 
 Novas plantações no Outono, Inverno e início da Primavera. 

Com base nos melhores resultados obtidos com a metodologia criada é desenvolvida 
uma aplicação de SIG, que permite de forma automática identificar, na área 
seleccionada, as principais alterações do coberto florestal – áreas ardidas. 
 
Inclui: Área ardida digitalizada após interpretação visual de imagem SPOT; Imagens 
MODIS 1000, 250; Reflectância espectral da vegetação, áreas ardidas, cortes florestais, 
novas plantações; Áreas identificadas como ardidas, pelo sistema, para todo o 
Continente Português entre os meses de Setembro dos anos de 2002 e 2003; 
Nomenclatura CORINE Land Cover; Introdução sumária aos princípios da radiação 
electromagnética e comportamento espectral – vegetação, água e solos   
 
Nota do autor: “…para a gestão dos recursos florestais, há necessidade de um 
levantamento continuado de informação, permitindo avaliar as alterações do coberto 
florestal, bem como, na maioria dos casos, identificar quais os agentes de alteração. 
Para tal há necessidade de saber quais as alterações provocadas ao coberto florestal 
(áreas ardidas, cortes florestais e novas plantações) e delimitar, o mais concretamente 
possível, a área de vegetação afectada.”  
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Tabela A14.8 – Código da Tese: ISEGI.04 
 

Título 
Tese 

Modelo de Análise Espacial em Sistemas de Informação Geográfica para Requalificação 
Biofísica de Explorações Mineiras                                                            Disponível via Internet 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Minas de Aljustrel – Baixo Alentejo    
 
Este trabalho incide na utilização dos SIG para o apoio à tomada de decisão na 
requalificação biofísica de minas abandonadas com o recurso a metodologias de Análise 
Espacial e Modelação Geográfica. 
O estudo é aplicado nas minas de Aljustrel, localizadas no Baixo Alentejo. 
É desenvolvido um modelo de análise assente em duas fases metodológicas: 

 Diagnóstico  aplicação de modelos de caracterização e avaliação ecológica  
    da Paisagem (análise espacial dos sistemas ecológicos; análise espacial da 

        propagação de poluentes no sistema aquífero e no solo)  determinar a área que 
        necessitará de intervenção. 

 Definição das potencialidades do território afectado aplicação de um modelo  
    relacional de compatibilidade de usos  determinar a eleição dos usos concretos  
 

É obtida a Carta de Ordenamento e Intervenções Prioritárias para a requalificação das 
áreas degradadas, sendo previstos os seguintes usos do solo: Agrícola, Florestal, 
Agroflorestal e Pastagem, Pastagens, Recreativo, Equipamentos de Desporto e Lazer, 
Expansão Urbana.  
 
Inclui: Diversa cartografia temática da área de estudo: Solo, Estrutura Pedológica, 
Vegetação de referência, Uso actual do solo, Formações geológicas, Litologia, Fontes de 
poluição, Erodibilidade do Solo, Carta do Risco de Erosão, Valor Potencial Natural, Valor 
da Conservação da Natureza, Carta de Síntese Preliminar de Ordenamento, Carta de 
Ordenamento e Intervenções Territoriais Prioritárias, Sistemas Aquíferos do Alentejo; 
Superfícies de Propagação de Contaminantes; Carta das Áreas a Requalificar  
     
Nota do autor: “A experiência resultante dos Contratos de Adaptação Ambiental e dos 
projectos de Estudos Integrados de Ordenamento, Impacte Ambiental e Recuperação 
Paisagística, justificou o desenvolvimento de um Programa Ordenamento Industrial e 
Melhoria do Desempenho Ambiental da Indústria Extractiva.” 
“Procura-se assim, enquadrar a indústria extractiva nos conceitos e parâmetros do 
denominado desenvolvimento sustentável, pelos quais se garanta que a extracção 
mineral não possa prejudicar o uso subsequente da terra, nem o ordenamento das 
regiões.” 
 

 
Tabela A14.9 - Código da Tese: IST.01 

 
Título 
Tese 

Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na Análise Morfológica de Bacias 
Hidrográficas 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Bacia Hidrográfica de Colares 
 
Este trabalho desenvolve uma metodologia que permite o estudo sobre parâmetros 
morfológicos de bacias de drenagem, aplicados à Bacia Hidrográfica de Colares.  
Recorrendo às ferramentas SIG, são determinados diversos parâmetros morfométricos 
relacionados com as características geométricas de bacias hidrográficas, com as 
características da rede de drenagem e com a análise do relevo das bacias.  
Com base em diversas fórmulas de cálculo são ainda obtidos os tempos de 
concentração para esta bacia, o que permite a determinação de caudais de cheia. 
 
Inclui: Mapa de declives; Mapa de exposições; Mapa hipsométrico; Mapa de densidade 
de drenagem; Perfis longitudinais de afluentes da Ribeira de Colares.  
 
Nota final do autor: A informação obtida com base nos parâmetros morfológicos pode ter 
uma aplicação no ordenamento do território: na delimitação da REN, e da RAN; na 
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definição de áreas de susceptibilidade à expansão urbana; caracterização do relevo; 
modelação de processos naturais (i.e. erosão, escoamento); no planeamento das 
actividades humanas e gestão dos recursos naturais. 

 
Tabela A14.10 - Código da Tese: IST.02 

 
Título 
Tese 

Utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s) e da Modelação Hidrológica e 
Hidráulica na definição de Leitos de Cheia 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Bacia Hidrográfica da Ribeira do Livramento 
 
Este trabalho consiste na aplicação de modelos hidrológicos e hidráulicos na definição de 
leitos de cheias, suportados por um SIG, tendo como caso concreto a bacia hidrográfica 
da Ribeira do Livramento, que desagua no Estuário do Sado.  
Aplicação do modelo hidrológico (OMEGA E HEC-1): 
    - calibração do modelo para a chuvada de Novembro de 1983 
    - determinação dos caudais de cheia para diferentes períodos  de retorno (5, 10, 20,  
       50, 100, 500 anos e para a Precipitação Máxima Provável) 
Aplicação do modelo hidráulico (HEC-2): 
    - Definição dos leitos de cheia correspondentes aos caudais referidos 
 
Com base no Sistema de Informação Geográfica IDRISI (tipo raster), é efectuada a:  

 aquisição dos dados (morfológicos, pedológicos e ocupação do solo da bacia);  
 análise espacial (caracterização da bacia e simulação para uma situação de maior 

impermeabilidade);  
 representação dos resultados (zonamento dos leitos de cheia) 

 
Inclui: Mapas da Bacia Hidrográfica: Tipo do solo, Ocupação dos solos, Altimetria, 
Declives; Leitos de cheia para os diversos períodos calculados;  
Hidrogramas dos diferentes modelos 
 
Nota final do autor: “… a metodologia utilizada, possibilita realizar a delimitação dos leitos 
de cheia, com a facilidade e a rapidez necessária, bem como fazer a exploração das 
alterações provocadas por cenários que se pretendam estudar, tais como a 
implementação dos Planos Directores Municipais, Planos de Pormenor e ainda dos 
Planos de Bacia, uma vez que os dados ficam armazenados e podem ser utilizados para 
o estudo desses vários cenários.” 
 

 
Tabela A14.11- Código da Tese: IST.03 

 
Título 
Tese 

Aplicações de Sistemas de Informação Geográfica na Análise do Risco de Inundações 
no Concelho de Lisboa 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Concelho de Lisboa/ Bacia de Drenagem da Baixa 
 
Este estudo aborda a temática do Risco de Inundação, sob uma vertente preventiva, 
contribuindo com uma metodologia, com recurso a tecnologia SIG, para a definição de 
um zonamento do risco de inundação no concelho de Lisboa, e mais especificamente na 
bacia de drenagem da Baixa. 
O estudo baseou-se no levantamento de dados de registo de intervenções por 
inundações, fornecidos pelos bombeiros e pela brigada de colectores, respeitantes ao 
período temporal entre 1972 e 1995, acrescido da data de 26.11.1967.   
È feita uma análise dos principais factores que contribuem para o risco de Inundação no 
concelho: geomorfologia, hidrologia, condições climáticas, efeito de maré, e rede de 
saneamento. 
A utilização do SIG, apresenta-se como um modelo global de integração dos dados, 
cartográficos e alfanuméricos, o que permitiu a construção de cartas de risco, as quais 
individualizam diferentes graus de sensibilidade ao risco de Inundação no concelho de 
Lisboa, à escala da freguesia e das bacias. Referente apenas à Bacia da Baixa, é 
possível conhecer a localização das áreas de risco de inundação por arruamento e as 
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freguesias afectadas. 
 
Inclui: Cartografia referente à Bacia da Baixa: Carta Hipsométrica; Carta de Declives; 
Áreas de Risco de Inundação; Principais Condicionantes Físicos;  
Cartografia referente ao concelho de Lisboa: Espaço Edificado; Espaços Verdes; 
Delimitação das Bacias de Drenagem; Estações de Tratamento e Interceptores do 
Sistema de Saneamento; Locais de Pedido de Socorro aos Bombeiros; Rede Viária; 
Delimitação das Freguesias; Áreas de Intervenção Prioritária da Brigada de Colectores; 
Classes de Risco de Inundação; Áreas Críticas de Risco de Inundação; Carta de Risco 
de Inundação. 
 
Nota final da autora: Sugere a aplicação do mesmo estudo às restantes bacias do 
concelho. 
“… a abordagem metodológica utilizada, permite tipificar regras e procedimentos de 
aplicação directa, no domínio da Segurança. Pensa-se que estes poderão ter aplicação a 
um leque vasto de situações no nosso país, uma vez ser obrigatório em termos 
legislativos, que todos os municípios disponham de um órgão de Protecção Civil, em que 
uma das suas missões, consiste em analisar situações de risco,…” 
 

 
Tabela A14.12 - Código da Tese: IST.04 

 
Título 
Tese 

Condicionantes de Licenciamento das Utilizações do Domínio Hídrico na Bacia 
Hidrográfica da Albufeira do Roxo 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 DRE-Alentejo - Bacia Hidrográfica da Albufeira do Roxo 
 
Neste trabalho aborda-se o problema da gestão dos recursos hídricos através do 
desenvolvimento de uma aplicação em SIG de carácter demonstrativo, para apoiar a 
decisão de licenciamento das utilizações do Domínio Hídrico (DH), tendo em conta as 
condicionantes ambientais espaciais, e os efeitos provocados pela construção de novos 
aproveitamentos hidráulicos. 
O projecto, desenvolve-se no âmbito das competências atribuídas à Direcção Regional 
de Ambiente do Alentejo com incidência na bacia hidrográfica da Albufeira do Roxo, 
tendo como objectivos: 

 uma caracterização sucinta espacial da Bacia nos aspectos geomorfológicos, 
climáticos, sócio-económicos e de usos existentes e previstos;  

 a automatização dos procedimentos de análise espacial respeitante à localização 
    dos vários pedidos de utilização dos recursos hídricos para a confrontação com as  
    condicionantes de ordenamento territorial ou de gestão da água impostas  
    legalmente; 
 a avaliação automática da influência da construção de novos aproveitamentos 

hidráulicos nas disponibilidades hídricas a jusante da utilização requerida.  
 

O projecto integra a construção de duas cartas de condicionantes de licenciamento do 
domínio hídrico (Captações Subterrâneas; Outras Utilizações do DH), assim como a 
construção de um modelo hidrológico espacial de avaliação de afluências à albufeira, de 
modo a apoiar a decisão de licenciamento.  
 
Inclui: Classes da REN previstas no Dec.Lei nº.93/90; Legislação na área ambiental; 
Condicionantes previstas nos PDM de Aljustrel e de Beja ou em Legislação Geral; 
Cartografia Temática (i.e. Principais cursos de água da Bacia Hidrográfica da Albufeira 
do Roxo; Carta Hipsométrica; Carta Geológica; Área de influência das estações de 
medição de precipitação e das estações meteorológicas; Usos do solo; Evolução da 
população por lugar; Reservas de caça; Sistema de saneamento básico; REN; RAN; 
Domínio hídrico; Pormenor das Cartas de condicionantes de licenciamento de captações 
subterrâneas e de utilizações do DH.  
 
Nota final da autora: “A metodologia descrita supõe-se suficientemente detalhada para 
ser utilizada em estudos semelhantes, desenvolvidos quer na Direcção Regional do 
Ambiente do Alentejo, quer noutras instituições com interesses na gestão dos recursos 
hídricos.” 
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Tabela A14.13 - Código da Tese: IST.05 
 

Título 
Tese 

Os SIG e a Modelação Hidrológica na Produção de Cartografia das Áreas de Risco de 
Cheia 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Bacia Hidrológica do Rio de Loures 
 
Este trabalho diz respeito à contribuição dos SIG na gestão dos recursos hídricos, em 
particular na análise de cheias na bacia hidrológica do Rio de Loures, através da 
produção de cartografia das áreas de risco de cheia e, do desenvolvimento de 
metodologias para a criação de sistemas de apoio à decisão sobre medidas de 
protecção civil. 
É desenvolvido um modelo hidrológico distribuído, MODCHEIAS (Modelação de 
Cheias), que permite, de entre outros procedimentos, a construção de matrizes de altura 
de água com o intuito de obter as áreas de risco de cheia. 
A ferramenta SIG utilizada para a construção, visualização e análise cartográfica 
possibilita: 

 Delimitar as áreas de risco de cheia; 
 Identificar e quantificar o tipo de uso do solo nas áreas inundáveis; 
 Analisar o grau de vulnerabilidade e risco (prejuízo) associado à inundação das  

    diferentes áreas; 
 Verificar a rede viária que ficou interrompida pela inundação; 
 Analisar as diferenças entre a hidrologia digital cedida pelo IGeoE e a rede de  

    drenagem produzida pelo modelo hidrológico. 
  
Inclui: Carta de uso do solo; Classes de risco; Áreas inundáveis; Carta de declives; 
Carta de exposições; Mapa de isolinhas; Carta hipsométrica; Modelo digital do terreno 
(MDT); Bacia hidrológica 
 
Nota final da autora: Sugere a aplicação da metodologia desenvolvida para “determinar 
a população em risco nas áreas inundáveis, assim como o equipamento afectado e 
delinear percursos de evacuação da população” para facilitar os serviços de protecção 
civil e planeamento de avisos de emergência em situação de catástrofe. 
 

 
Tabela A14.14 - Código da Tese: IST.06 

 
Título 
Tese 

Elaboração de um Sistema integrado de Gestão e Controlo do Parcelar Agrícola 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Sistema de Identificação Parcelar (SIP) – Douro e Minho e Trás-os-Montes 
 
O presente trabalho foi realizado no âmbito de um projecto desenvolvido pelo Instituto 
Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA), designado por Sistema Integrado 
de Gestão e Controlo (SIGC): um sistema que prevê a integração, a gestão e a 
actualização dos dados fornecidos pelos requerentes às ajudas comunitárias no âmbito 
da reforma da Política Agrícola Comum (PAC) e que tem como principal objectivo a 
detecção de irregularidades nas declarações prestadas pelos agricultores, 
nomeadamente a área total de produção e o tipo de ocupação do solo. Para tal, foi 
criado um Sistema de Identificação Parcelar (SIP) para a concretização de acções de 
controlo sobre as actividades agrícolas do país, que permite a georeferenciação unívoca 
e coerente das parcelas que constituem as explorações agrícolas. 
Este estudo visa definir uma metodologia eficaz para a implementação do SIP na zona 
do Norte de Portugal, Douro e Minho (Zona 1) e Trás-os-Montes (Zona 2), centrando-se 
no cumprimento dos seguintes objectivos: 

 Integração dos dados gráficos e alfanuméricos em ambiente SIG   actualização 
    automática das bases de dados; 
 Definição de uma metodologia para a renumeração das parcelas digitalizada  

atribuição de um código único a cada elemento da exploração agrícola; 
 Análise da qualidade dos dados gráficos e alfanuméricos  testes de controlo a  

    toda a informação do SIP. 
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Inclui: Fluxogramas; Desenho da base de dados; Estrutura vectorial das parcelas 
Nota final da autora: “O SIGC revolucionou o processo de avaliação do sistema agrícola 
em Portugal. Em particular, o recurso aos sistemas de informação geográfica permitiu 
relacionar três coberturas de informação (freguesia, blocos e parcelas) que uma vez 
combinadas no mesmo sistema, geraram produtos para a avaliação da área das 
parcelas declarada pelos produtores e do seu grupo do uso do solo. Os subsídios 
fornecidos aos agricultores foram determinados em função da área das parcelas 
geradas pelo sistema criado.”  
 

 
Tabela A14.15 - Código da Tese: IST.07 

 
Título 
Tese 

Sistema de Suporte À Decisão em Geomarketing de Turismo 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Localização de hotéis no Concelho de Oeiras 
 
Este estudo exemplifica a utilização de um Sistema de Suporte à Decisão, integrando 
um SIG e um Sistema Pericial suportado em Lógica Difusa, aplicado à área do 
Geomarketing sobre a localização de novos recursos turísticos. Em concreto, novos 
hotéis no concelho de Oeiras, considerando as características geográficas que exercem 
a atractividade turística de cada localização alternativa.  
O sistema apoiou-se nos seguintes requisitos: 
- SIG: ferramenta de integração da informação geográfica e análise espacial; 
- Sistema Pericial: componente de modelação no suporte à decisão; 
- Bases de dados: uma base de dados com as variáveis geográficas relevantes que  
  caracterizam a região (i.e. rede viária, praias, equitação, hotéis, museus), e duas bases 
  de conhecimento respeitantes às preferências turísticas ligadas ao lazer e cultura.  
 
Inclui: Superfícies de Atractividade Global para o Lazer e para a Cultura de todo o 
Concelho 
 
Nota final do autor: O sistema desenvolvido pode ter ainda as seguintes aplicações: na 
área da agricultura e ordenamento do território para o planeamento do uso do solo; no 
âmbito da gestão florestal para avaliar planos alternativos de gestão; no âmbito 
municipal para avaliação de propriedades, planeamento de transportes, avaliação de 
criminalidade e localização de terrenos apropriados a uma dada utilização, localização 
de serviços municipais de forma a minimizar custos de instalação e deslocamento por 
parte dos utentes a esses serviços. 
 

 
Tabela A14.16 - Código da Tese: IST.08 

 
Título 
Tese 

Cartografia de áreas Urbanas com Base em Dados de Detecção Remota 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Área da Grande Lisboa – Mapa do Uso do Solo 1:50 000 
 
Este estudo, foi realizado no âmbito do projecto “Detecção Remota e Estatísticas 
Urbanas” financiado pelo EUROSTAT e coordenado pelo INE, e tem como propósito o 
desenvolvimento de uma metodologia para produção de mapas de uso do solo a partir 
de imagens de satélite, Landsat e SPOT, e de informação não espectral geo-
referenciada de baixo custo. 
Foi aplicado à Área da Grande Lisboa, para a produção de mapas de uso do solo à 
escala 1:50 000, para duas datas, 1984 e 1995, com base na nomenclatura 
CLUSTERS, constituída por classes de uso do solo, definida pela EUROSTAT.  
As técnicas utilizadas foram desenvolvidas com a finalidade de melhorar os mapas de 
uso do solo produzidos com base apenas na classificação de imagens de satélite ao 
nível do pixel. Para isso, é adoptada uma metodologia integrada que inclui duas fases:  

 exploração das imagens de satélite através da análise dos seus padrões 
espectrais e espaciais; 
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 integração de dados auxiliares de diferentes fontes, concretamente, rede viária e   
    informação extraída das Cartas de Ordenamento dos Planos Directores Municipais  
    (i.e. serviços de utilidade pública, indústria extractiva, espaços verdes urbanos e   
    espaços de recreio). 

São aplicados algoritmos contextuais para a discriminação de diferentes tipos de áreas 
residenciais e a identificação de espaços verdes urbanos estimada com base num 
índice de vegetação e no arranjo espacial da vegetação.   
 
Inclui: Imagem SPOT pancromática; Composição colorida da imagem SPOT (limites das 
áreas urbanas); Mapas temáticos da Área da Grande Lisboa: Modelo de elevação do 
terreno; Mapa de declives; Mapa de exposições; Mapa de simulação do efeito 
topográfico; Dados auxiliares recolhidos nos Municípios para 1984 e 1995; Mapa do uso 
do solo para 1984 e 1995.    
Algoritmo de crescimento de regiões; Nomenclatura CLUSTERS; Nomenclatura 
CORINE Land Cover 
 
Nota da autora: “O planeamento local do desenvolvimento urbano requer uma 
informação periódica e precisa dos tipos de cobertura e uso do solo presentes no 
terreno. Requer ainda, um conhecimento básico das tendências de alteração do uso do 
solo. (…) Os mapas de uso do solo, como fonte de informação temática, têm constituído 
uma importante componente para o planeamento urbano e regional ao longo dos 
últimos anos.”  
 

 
Tabela A14.17 - Código da Tese: IST.09 

 
Título 
Tese 

Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica na Área Comercial 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Eixo comercial Avenida Guerra Junqueiro/ Avenida de Roma/ Avenida da 
Igreja 

 
Este trabalho diz respeito à contribuição dos SIG, como ferramenta de análise de 
informação, nas actividades de planeamento urbano, especificamente na área do 
urbanismo comercial. 
Apresenta um estudo para caracterizar a evolução da estrutura comercial (1991, 1993 e 
1995) num dos eixos comerciais da cidade de Lisboa – Av. Guerra Junqueira/Av. de 
Roma/Av. da Igreja. É também analisada a autocorrelação espacial entre os ramos de 
actividade comercial presentes no ano de 1995, pondo em evidência as afinidades 
espaciais entre os vários tipos de comércio e a sua tendência de centralidade. 
A georeferenciação dos estabelecimentos comerciais e a construção da tipologia é feita 
utilizando as funções de endereçamento automático dos SIG, assim como todas as 
análises e pesquisas são realizadas utilizando as capacidades destes sistemas. 
 
Inclui: Levantamento funcional; Planta funcional; Extracto de áreas de influência; Planta 
com georeferenciação dos estabelecimentos comerciais. 
 
Nota final da autora: Sugere a aplicação da metodologia desenvolvida em outras zonas 
comerciais da cidade, “contribuindo, por exemplo, para o estudo de impactes do 
aparecimento de grandes superfícies comerciais na cidade”.  
A autora sugere ainda o recurso aos SIG para realizar estudos em outras áreas de 
interesse da geografia comercial, como por exemplo, nas estruturas de distribuição e 
hábitos de compra. 
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Tabela A14.18 - Código da Tese: IST.10 
 
Título 
Tese 

O Potencial Urbanístico das Áreas Urbanizáveis 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 O Potencial Urbanístico do Concelho de Oeiras 
 
Este estudo apresenta uma metodologia que, utilizando e explorando as capacidades 
de análise espacial de um SIG, permite encontrar as áreas necessárias à expansão dos 
aglomerados no Concelho de Oeiras e ainda, classificar as que estão determinadas no 
PDM em vigor.  
Para tal é utilizado o conceito de Potencial Urbanístico, indicador do nível de adequação 
de um determinado local para urbanização. O seu cálculo permitiu fundamentar as 
escolhas dos espaços para urbanizar, assim como aferir a “qualidade” dos espaços 
urbanizáveis incluídos no PDM. 
São considerados relevantes para o processo de urbanização os seguintes aspectos:  

 Geomorfologia; 
 Acessibilidades ao emprego, comércio e equipamentos colectivos;  
 Infraestruturas existentes; 
 Cadastro da propriedade.  

 
Inclui: Diversa cartografia temática do concelho: i.e. Espaços Urbanos e Espaços 
Urbanizáveis em 1991; Rede Viária; Distância-tempo às estações de caminho-de-ferro; 
Áreas de influência (equipamento escolare e saúde); Potêncial Urbanístico; 
Comparação dos Espaços Urbanizáveis definidos em PDM com as Áreas Urbanizáveis 
Propostas. 
   
Nota final do autor: O Potencial Urbanístico pode e deve ser um instrumento de apoio 
ao Planeamento Municipal e à Gestão Urbanística. Sugere a aplicação do mesmo 
método para os promotores imobiliários particulares. 
 

 
Tabela A14.19 - Código da Tese: IST.11 

 
Título 
Tese 

Utilização de Sistemas de Informação Geográfica na Gestão e Monitorização de Planos 
de Ordenamento de Áreas Protegidas 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros  

 
Este trabalho diz respeito à contribuição dos SIG para a gestão da informação e da 
monitorização de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP), em concreto do 
PNSAC.  
Foi ensaiada uma metodologia prática que permitiu avaliar em que medida o Plano de 
Ordenamento desta área protegida, aprovado em 1988, se articula com os PDM´s dos 
concelhos integrados na área do parque. Ainda para exemplificação do potencial dos 
SIG, apresenta uma metodologia para estruturar a informação relativa à biodiversidade 
existente no PNSAC para a produção de cartas sínteses na revisão do Plano de 
Ordenamento.  
Apresenta ainda um contributo para a elaboração do sistema de monitorização do Plano 
de  Ordenamento baseado na análise das tendências evolutivas do uso do solo e na 
definição de um conjunto de indicadores.   
 
Inclui: Mapa do PNSAC: Rede viária; Uso do solo; Flora e Vegetação; Fauna (raposa, 
ginete e texugo); Planta de Ordenamento; articulação entre PDM´s e PO (Construção, 
Extracção de Inertes, Indústria, Pecuária, Exploração Florestal: Avifauna; Habitats; 
Interesse Regional dos Habitats da Rede Natura 2000; Extracto de Fotointerpretação 
(uso do solo); Gráficos de barras e circulares. 
 
Nota final da autora: “Um contributo para um futuro sistema de monitorização do Plano, 
após a sua implementação, é aqui apresentado através da análise das tendências do 
uso do solo para uma área específica do PNSAC e pela definição de um conjunto de 
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indicadores a incluir no processo de planeamento e monitorização.” 
 

 
Tabela A14.20 - Código da Tese: IST.12 

 
Título 
Tese 

Aplicação de um Sistema de Informação Geográfica na Conservação das Aves 
Selvagens 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 O Plano de Gestão da ZPE do Estuário do Tejo (Directiva Aves) 
 
Neste trabalho é desenvolvida a metodologia SIG que permitiu elaborar o Plano de 
Gestão da Zona de Protecção Especial (ZPE) do Estuário do Tejo no âmbito das 
atribuições do Instituto da Conservação da Natureza (ICN). 
Objectivos gerais pretendidos com o SIG: 

 Enquadramento das políticas internacionais de conservação da natureza com o 
ordenamento do território; 

 Conservação das aves selvagens no estuário do Tejo (objectivo principal); 
 Compatibilização do uso do território, com o instrumento jurídico que é um plano de 
gestão; 

 Criação de uma figura de planeamento para a monitorização e gestão do estuário   
    (Plano) 

Destacam-se os seguintes passos metodológicos: 
 Desenho da Base de Dados Geográfica; 
 Aquisição da informação; 
 Processamento e análise da informação  cartografia da avifauna: cartas  

    sínteses (aves terrestres e aves aquáticas); carta de zonamento (zonas de  
    especial interesse para a conservação da avifauna). 

 
Inclui: Instrumentos Jurídicos Internacionais de Conservação da Natureza; Diversa 
cartografia temática do Estuário do Tejo: Enquadramento concelhio; Uso do solo; 
População residente; Biótopo Corine; Reserva Natural; REN; RAN; Carta síntese dos 
instrumentos de planeamento; Carta síntese de aves terrestres ou estepárias, de aves 
aquáticas; Carta síntese da avifauna; Carta de zonamento do Plano de Gestão para a 
ZPE Tejo. Vários gráficos (barras e sectogramas)  
 
Nota final do autor: “O modelo criado para a área da ZPE, que engloba a totalidade da 
Reserva Natural do Estuário do Tejo, é aplicável para esta área protegida e assim é 
susceptível de introduzir mudanças na forma de gestão desta Reserva. Este plano e 
esta metodologia iniciou um novo caminho na forma de planear o território pois introduz 
mudanças sensíveis no modo tradicional (com ou sem SIG) de apreciar o território. 
Além disso introduz uma vertente condutora do processo que é uma perspectiva 
relacionada com a avifauna e a conservação da mesma e não os processos correntes 
de planeamento em que o que está em jogo é a distribuição espacial da capacidade de 
urbanização, nas suas diferentes modalidades.”  
 

 
Tabela A14.21 - Código da Tese: IST.13 

 
Título 
Tese 

Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 SAL da DRA-Alentejo 
 
Este trabalho incide na utilização dos SIG para o apoio à tomada de decisão na área 
ambiental, desenvolvendo uma aplicação para a Direcção Regional do Ambiente do 
Alentejo, com a colaboração do ISEGI-UNL, com o objectivo de apoiar a actividade de 
licenciamento ou a avaliação prévia de projectos, da competência desta Direcção.  
O sistema concebido disponibiliza uma interface que permite a simulação de 
condicionantes ambientais, produzindo de forma automática mapas e/ou relatórios 
referentes à análise espacial efectuada, que auxiliam os técnicos da DRA-Alentejo, sem 
serem necessariamente especialistas em SIG, a emitirem pareceres acerca de 
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pretensões de licenciamento para um determinado local do Alentejo.   
O sistema possibilita também sistematizar e integrar toda a recolha, armazenamento e 
gestão da informação georreferenciada da DRA-Alentejo, de forma a rentabilizar a 
utilização de um SIG. 
O projecto integra a construção de três cartas de condicionantes de licenciamento (à 
escala de 1:25 000) correspondentes aos domínios superficial e subterrâneo para a 
Bacia Hidrográfica da Albufeira do Roxo: Captações Subterrâneas; Outras Utilizações 
do Domínio Hídrico; Todas as Condicionantes.  
 
Inclui: Lista de condicionantes previstas no PDM de Aljustrel e de Beja ou em legislação 
geral em vigor; Menus da interface do Sistema de Apoio ao Licenciamento (i.e. Catálogo 
de imagens de satélite da zona de Sines; Representação temática da cartografia; 
Selecção do tipo de implantação espacial) 
Nota final do autor: Um dos problemas para o processo de tomada de decisão 
relaciona-se com a informação cartográfica utilizada, devido à desactualização das 
cartas disponíveis assim como à sua escala, isto porque, “Não se podem tomar 
decisões sobre licenciamento com base em cartografia à escala 1:25 000, pois existem 
condicionantes da ordem dos 10 ou 20 metros. O ideal seria utilizar cartas com escalas 
maiores, o que nem sempre é possível, devido à sua inexistência.”  
“Um desenvolvimento desejável para esta aplicação passa, inquestionavelmente, pela 
possibilidade de disponibilização deste tipo de informação com inclusão de funções de 
análise geográfica ao público em geral através da Internet, concretizando assim dois 
objectivos importante: a democratização da utilização de SIG e o acesso à informação 
tão propalada no Livro Verde para a Sociedade de Informação.”  
 

 
Tabela A14.22 - Código da Tese: IST.14 

 
Título 
Tese 

Aplicações de SIG aos Estudos, Construção e Conservação de Infra-estruturas 
Rodoviárias 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 SIG no Apoio ao Processo de Expropriação – IC16 
 
 Este trabalho tem como objectivo definir metodologias e técnicas a utilizar nos 
processos de aquisição de cartografia topográfica e temática, necessária às diversas 
fases de planeamento, estudo e construção de uma estrada.  
Apresenta como requisitos para a aquisição e manipulação dessa informação o 
conhecimento de matérias específicas, tais como:  
   - detecção remota, fotogrametria e cartografia; métodos de levantamento topográficos; 
modelos numéricos do relevo e cálculo de volumes de terras; cadastro, planta parcelar, 
expropriações; técnicas de posicionamento global, GPS; tecnologia de bases de dados 
e de SIG. 
Como exemplo desenvolve uma aplicação na área do cadastro e expropriação, com 
base em informação topográfica e cadastral referente a um troço de estrada do IC16. 
Embora a título exemplificativo, a aplicação permite: 

 Elaborar mapas temáticos;  
 Identificar parcelas e respectivo proprietário; 
 Identificar uma parcela sobrante; 
 Identificar parcelas com benfeitorias; 
 Imprimir diversos relatórios. 

 
Inclui: Carta temática de um estudo de ruído; Mapa temático de custo de parcelas; Carta 
síntese; Fluxogramas. 
 
Nota final da autora: A previsão dos impactes provocados pela construção de vias de 
comunicação rodoviária “está muitas vezes condicionada pelo grau de detalhe dos 
elementos de estudo que constituem o projecto….Assim, a informação de suporte às 
diversas actividades associadas ao planeamento, construção e conservação da rede 
rodoviária, deve permitir efectuar as operações mais exigentes para cada variável em 
estudo.” 
Neste sentido a autora descreve, resumidamente, as seguintes aplicações de SIG: 

o Nos estudos e Avaliação de Impactes Ambientais 
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o Como auxiliar na Localização de Pedreiras 
o Como auxiliar na Gestão e Conservação de Pavimentos 
o Como auxiliar na Gestão e Reposição de Taludes 
o Nos processos de Expropriação 

 

 
Tabela A14.23 - Código da Tese: IST.15 

 
Título 
Tese 

Definição Automática de Áreas Censitárias 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 A Freguesia de Algés - Concelho de Oeiras 
 
Este trabalho incide na aplicação dos SIG na área da geografia censitária num contexto 
de crescente automatização do processamento da informação censitária.  
É apresentado um ensaio metodológico, através de uma aplicação programada em 
AVENUE para ambiente Arcview, para a construção automática de áreas estatísticas. 
O estudo incide na freguesia de Algés no concelho de Oeiras, levando a cabo algumas 
experiências que procuram a criação de áreas estatísticas digitais optimizadas de 
acordo com determinados critérios, ou seja, “perante diversas possibilidades de 
agregação de informação de natureza censitária, desenha-se a partir de certos 
pressupostos as fronteiras estatísticas mais adequadas” (i.e. número de alojamentos; 
áreas pertencentes às mesmas classes de ordenamento do PDM; alvarás de 
loteamento). 
A informação de suporte aos ensaios está geo-referenciada ao edifício e deriva dos 
números de polícia cartografados à escala 1:1 000. 
A agregação da informação teve origem em: 

 Dados do Cadastro Urbanístico  
 PDM de Oeiras 

 
Inclui: Ortofotomapa de Algés com edifícios geo-referenciados; Mapas de resultados dos 
ensaios; Conjunto de estudos de caso extraídos da Internet no âmbito do tema, 
referente a diversos países. 
 
Nota final do autor: A construção de áreas estatísticas de acordo com as classes de 
ordenamento do PDM permite de uma forma simples “…avaliar e controlar a evolução 
do processo socio-económico apoiando com muito mais utilidade o processo de 
planeamento urbanístico e de gestão de infra-estruturas.”  
Salienta que a metodologia proposta é passível de ser transposta para contextos rurais. 
  

 
Tabela A14.24 - Código da Tese: IST.16 

 
Título 
Tese 

Criação Automática das Regras de Uma Rede Viária Utilizando o Sistema Global de 
Posicionamento 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Rede Viária de uma zona da cidade do Porto 
 
Este trabalho apresenta uma metodologia baseada na integração das tecnologias GPS 
e SIG, para o desenvolvimento de uma aplicação que permite a criação automática das 
regras de funcionamento de uma rede viária.   
Como área de teste é escolhida uma zona da cidade do Porto. 
A metodologia proposta inclui duas fases distintas: 

 Levantamento GPS da rede em modo cinemático e aquisição dos códigos de  
    eventos (sinalização da rede, passagens desniveladas e sinais de sincronização do 
    tempo GPS) ; 
 Tratamento, integração e análise dos dados. 

  
Inclui: Rede viária; Percursos óptimos utilizando: sinalização de trânsito e tempos de 
percurso  
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Nota final da autora: “Os resultados obtidos permitiram concluir que as regras da rede 
viária criadas fornecem soluções realistas para o problema da determinação de 
percursos óptimos.” 
 

 
Tabela A14.25 - Código da Tese: IST.17 

 
Título 
Tese 

Modelação Geográfica de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Modelação Geográfica de IDS na  AML  
 
Este estudo consiste na quantificação e operacionalização do conceito de 
desenvolvimento sustentável sob a forma de um modelo causal, suportado por um SIG. 
O estudo foi aplicado aos 19 Municípios da Área Metropolitana de Lisboa. 
Para tal foi necessário, segundo o autor, “identificar um conjunto de indicadores capazes 
de definir o quadro situacional e futuro de um território, na prossecução dos objectivos 
de desenvolvimento sustentável”.  
Foram seleccionados os seguintes IDS representativos da eficiência, do equilíbrio e da 
qualidade de vida:  
   - Ecossistema Sócio-Económico (i.e. Emprego, Saúde, Educação, Rendimentos,  
     Energia) 
   - Ecossistema Urbano (i.e. Densidade Populacional, Equipamentos Urbanos  
     Construídos, Espaços Verdes, Mobilidade e Acessibilidade) 
   - Ecossistema Biofísico (i.e. Uso do Solo Sustentável, Biodiversidade, Poluição,  
     Comportamento das Instituições) 

 
A modelação geográfica concebida permite representar a realidade retratada pelos IDS 
(localização exacta e identificação espacial dos problemas), simular situações que 
envolvam os IDS e apresentar soluções. Permite ainda visualizar a medida de 
desenvolvimento sustentável de qualquer território.  
As Bases de Dados, os SIG e a Detecção Remota (Imagem de Satélite LandSat TM) 
foram ferramentas indispensáveis para realizar tecnicamente este estudo. 
 
Inclui: Diversa Cartografia Temática da AML: i.e. Densidade Populacional; Emprego por 
Sectores de Actividade; Rede Viária sobre Relevo; Áreas Protegidas e Imagem de 
Satélite Landsat TM 1997; Áreas de Produção segundo o Uso do Solo 1990; 
Representação Vectorial e Matricial da Altimetria e da Geologia;Lista de IDS para AML - 
Sócio-Economicos, Urbanos e Biofísicos;  
Lista das principais Figuras de Planeamento, com incidência na AML; Lista de 
Indicadores Europeus, segundo a Direcção Geral do Ambiente da EU; Síntese da 
Evolução dos Estudos do Fenómeno Urbano (1755 - Anos 80) 

 
Nota final do autor: Sugere a proposta da inclusão e ponderação dos IDS nos PROT’s e 
PDM’s - “… tratar-se-ia de dar contornos práticos e de potenciar a inclusão de questões 
ambientais no processo de planeamento, nomeadamente possível com recurso às TIG 
enquanto ferramentas de apoio, gestão e manuseamento da informação geográfica”. 
  

 
Tabela A14.26 - Código da Tese: IST.18 

 
Título 
Tese 

Análise geoestatística da profundidade na vertente continental ao largo da Figueira da 
Foz – sua aplicação em SIG 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Potenciais Áreas de Pesca na Vertente Continental ao largo da Figueira da Foz 
 
Este trabalho situa-se no âmbito das actividades do Instituto de Investigação das Pescas 
e do Mar (IPIMAR) na identificação de potenciais áreas de pesca para as espécies de 
água profunda, desenvolvendo uma metodologia para o reconhecimento da morfologia 
dos fundos marinhos, ensaiada numa área da vertente continental ao largo da Figueira 
da Foz. 
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Com dados recolhidos no decurso de campanhas oceanográficas, é estimada a 
profundidade em locais desconhecidos, utilizando técnicas de interpolação 
geoestatística, baseadas no estudo da continuidade espacial. É ainda avaliada a 
incerteza espacial da profundidade, para identificar quais as áreas possível para a 
realização da pesca do arrasto na área de estudo. 
A partir dos resultados obtidos é desenvolvido um SIG para delimitar as zonas 
adequadas à prática deste tipo de pesca para dois intervalos de profundidade - 
[450,500] e [850,900],  e ainda relativas ao intervalo de incerteza, sendo construídos 
vários cartogramas para a visualização das zonas obtidas. 
 
Inclui: Diversos gráficos de dados estatísticos: Carta digital de batimetria: Cartogramas 
digitais da batimetria ilustrativos das zonas arrastáveis obtidas através de vários 
métodos de krigagem.  
 
Nota do autor:  
Dada a escassez dos recursos de pesca tradicionais nas últimas décadas, a frota 
comercial tem vindo a procurar outros recursos existentes a profundidades superiores a 
400 m, pelo que o conhecimento da morfologia dos fundos constitui um factor relevante 
no rendimento da actividade de pesca.   
 

 
Tabela A14.27 - Código da Tese: IST.19 

 
Título 
Tese 

Gestão da Água em Agricultura de Regadio, com suporte em Sistemas de Informação 
Geográfica 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 SIGREGA no perímetro de rega do Divor - Concelho de Arraiolos 
 
Neste trabalho aborda-se o problema da gestão da rega na região do Alentejo, 
concretamente no perímetro de rega do Divor, através do desenvolvimento de uma 
aplicação SIG, programada em AVENUE, para conduzir a rega em tempo real. 
É um trabalho que se Integra nos objectivos do POCTI/2000 - Projecto de Investigação 
“Conservação do solo e da água em condições particulares difíceis dos regadios 
Mediterrâneos”, que apela ao desenvolvimento de tecnologias que permitam uma 
agricultura sustentável. 
A aplicação SIGREGA permite as seguintes funcionalidades: 

• Fornecer informação acerca das características das parcelas de rega (i.e. 
cadastrais,                    pedológicas, meteorológicas, culturais); 

• Determinar em tempo real as necessidades hídricas e realizar o balanço hídrico do 
solo e cada parcela de rega; 

• Proceder à análise e gestão da utilização da água de rega em todo o perímetro de 
rega; 

• Determinar as possíveis variações de produção, face à quantidade de água 
aplicada à cultura. 

         
Inclui: Definições de SIG de vários autores; Lista das áreas de regadio em Portugal 
actuais e previstas até 2015; Menus e Scripts da Interface Gráfica da aplicação 
SIGREGA.  
 
Nota final da autora: Aplicações deste tipo poderão ser úteis para: elaboração de planos 
de bacia; dimensionamento de projectos de regadio; apoiar a gestão de perímetros de 
rega; elaboração de avisos de rega aos agricultores. 
O acesso a todos os registos “permitirá em anos secos o delineamento de estratégias 
que permitam minimizar o impacte da seca no rendimento dos agricultores e a avaliação 
do impacte resultante da eventual introdução de novas culturas”. 
Seria desejável a utilização de técnicas de detecção remota para acompanhar o 
desenvolvimento das culturas, possibilitando o cruzamento com diversa informação 
espacial.    
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Tabela A14.28 - Código da Tese: IST.20 
 
Título 
Tese 

Simulação Estocástica para a Calibração de Imagens de Satélite 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Construção de mapas de ocupação de espécies florestais na Península de 
Setúbal 

 
Este estudo propõe uma metodologia para a calibração por simulação geoestatística de 
uma imagem de satélite classificada, com vista à construção de mapas de ocupação de 
espécies florestais na Península de Setúbal, nomeadamente do Eucalipto, Pinheiro 
Manso, Pinheiro Bravo e Sobreiro, bem como para a avaliação da incerteza espacial 
associada a cada uma destes espécies.  
Realiza ainda a comparação dos resultados entre a ocupação obtida pelo método 
proposto neste estudo e a ocupação obtida pela classificação da imagem de satélite com 
o inventário florestal existente para a área de estudo. 
A imagem de satélite utilizada foi a do Landsat 7 adquirida em Junho de 2000. 
 
Inclui: Diversa cartografia temática da Península de Setúbal: i.e. Ocupação dominante 
do solo; Imagem de satélite em composição colorida RGB 453; Imagem classificada com 
todas as classes; Mapa morfológico de todas as ocupações; Mapas de distribuição das 
espécies de estudo; Histogramas; Gráficos de barras. 
  
Nota final da autora: “Em síntese, pode dizer-se que, perante um jogo de dados como o 
que estava disponível para este trabalho, a metodologia proposta é aquela que permite 
tirar o melhor partido da informação, sempre incompleta e deficiente, nomeadamente 
como ponto de partida para a construção dos mapas de ocupação de espécies 
florestais, e adicionalmente, um instrumento para quantificar a incerteza associada ao 
procedimento de construção desses mapas.” 
 

 
Tabela A14.29 - Código da Tese: IST.21 

 
Título 
Tese 

Actualização de Cartografia Temática com Imagens de Satélite  

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Actualização da Carta de Ocupação do Solo de 1990 (COS’90) no concelho de 
Viseu 

 
Este trabalho integra-se no âmbito da investigação do Grupo de Detecção Remota do 
Instituto Geográfico Português, na automatização da produção de cartografia temática, 
apresentando uma metodologia para actualização de mapas de ocupação do solo já 
existentes derivados de fotografia aérea, com imagens de satélite de baixos custos.  
O estudo é aplicado no concelho de Viseu para actualização da carta de Ocupação do 
Solo de 1990 (COS´90), à escala 1:25 000, realizado com base na cobertura aero-
fotográfica. O período de análise decorre entre 1990 e 1995.  
A estratégia metodológica adoptada é baseada na utilização de técnicas de detecção de 
alterações em imagens de satélite, o que permite a actualização apenas naquelas áreas, 
e não em todo o mapa. Assim, as áreas que não sofrem alterações no seu coberto, 
mantêm o rigor temático da cartografia de referência, produzida com fotografia aérea. 
Este procedimento permite uma cartografia rápida e expedita. 
São utilizadas 7 imagens do satélite Landsat 5 TM. 
Os passos metodológicos incluem: 

 Detecção de alterações em imagens de satélite  produção de mapas de 
alterações 

  decorrentes entre 1990 e 1995; 
 Classificação digital com técnicas de integração de informação auxiliar,  

    conhecimento pericial e generalização temática  produção do mapa de 1995 -       
    8 classes temáticas; 
 Actualização cartográfica, com recurso a generalização temática  produção da 

Carta de Ocupação do Solo de 1995, (COS95) - 32 classes temáticas. 
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Inclui: Relação entre escalas e áreas de utilizações dos mapas de ocupação do solo; 
Características de alguns satélites utilizados na observação de recursos terrestres; Lista 
de programas de cartografia da ocupação do solo com imagens de satélite; Lista de 
estudos de detecção de alterações com imagens de satélite; Nomenclatura da Carta de 
Ocupação do Solo de Portugal Continental de 1990; Nomenclatura CORINE Land Cover; 
Imagens de satélite Landsat 5 TM, RGB 743; Diversos mapas de generalização 
temática, 1990 a 1995. Extractos das COS´90 e COS’95, digital e orto-rectificada; Carta 
de Ocupação do Solo de 1995, concelho de Viseu;      
 
Nota final da autora: “A cartografia temática é uma ferramenta indispensável tanto em 
estudos ambientais, como para apoio à tomada de decisão, quer ao nível do 
desenvolvimento de planos de ordenamento e planeamento do território, quer na 
definição de políticas de gestão de recursos naturais. No entanto, apenas a existência 
de cartografia temática actualizada satisfaz estas necessidades”  
 

 
Tabela A14.30 - Código da Tese: IST.22 

 
Título 
Tese 

Integração de Dados Estatísticos na Classificação de Imagens de Satélite 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Classificação de imagens de satélite com recursos a informação não espetral 
no Concelho de Oeiras 

 
Este estudo apresenta o desenvolvimento e validação de uma metodologia, para a 
produção de cartas de uso e ocupação do solo a partir de uma forma melhorada de 
classificação de imagens de satélite que integra, em ambiente SIG, informação auxiliar, 
não espectral - dados provenientes dos censos e do PDM.   
A metodologia é testada no concelho de Oeiras, onde ainda se fazem sentir os efeitos 
da periurbanização, incidindo especificamente numa área com o máximo de variedade 
de usos, pois que a intenção deste trabalho visa uma posterior extrapolação a toda a 
Área Metropolitana de Lisboa. Para a fase de verificação, é escolhida uma área 
semelhante localizada no concelho de Almada. 
A integração SIG-teledetecção permite: maximizar a quantidade de informação 
disponível e as capacidades de análise; combinar dados espectrais e dados não 
espectrais; viabilizar a integração da informação auxiliar no processo de classificação.  
É considerada a seguinte informação auxiliar: 

 PDM (Carta de Ordenamento, 1994);  
 Rede Viária, 1998;  
 Dados dos Censos, 1991 (Indivíduos, Alojamentos, Edifícios) Dados espectrais  

     utilizados: Imagens Landsat TM e SPOT 
     

Inclui: Esquema do espectro electromagnético; Regiões do espectro electromagnético; 
Principais características e aplicações dos sensores TM (Landsat); Principais 
características dos satélites Landsat e Spot; Mapas de classificação; Cartas de usos e 
ocupação do solo; Planta de Ordenamento do PDM de Oeiras; Mapa de distâncias 
relativas à rede viária; Imagens de satélite. 
 
Nota final do autor: A integração entre SIG e teledetecção, permite “ … maximizar a 
quantidade de informação disponível e as capacidades de análise, e possibilitar a 
combinação entre dados espectrais e dados não espectrais, viabilizando a utilização de 
informação auxiliar nos processos de classificação.” 
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Tabela A14.31 - Código da Tese: IST.23 
 
Título 
Tese 

Avaliação das Imagens Multiespectrais do Satélite IKONOS para Produção de 
Cartografia de Ocupação do Solo 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Concelho da Marinha Grande 
 
Este trabalho desenvolve uma metodologia, para produção de mapas de ocupação do 
solo à escala 1:10 000, a partir da classificação das novas imagens de alta resolução 
espacial do satélite IKONOS. A área teste para a implementação da metodologia situou-
se no concelho da Marinha Grande. 
A classificação é baseada no método de análise orientada por objectos executada com 
o software de processamento eCognition. Método que possibilitou a integração da 
informação de ocupação/uso do solo extraída das imagens de satélite com dados 
auxiliares previamente estruturados em ambiente SIG (i.e. espaços verdes, actividades 
económicas, equipamento escolar, rede viária, carta florestal)  
Apresenta ainda uma avaliação da dinâmica da ocupação do solo de 1990 para 2000, 
utilizando a Carta de Ocupação do Solo de 1990 produzida por fotografia aérea. 
 
Inclui: Extractos da Imagem IKONOS com sobreposição de cartografia temática; 
Extractos da Imagem IKONOS com sobreposição de cartografia à escala 1:2 000; 
Extractos com a classificação da imagem IKONOS (i.e. área residencial, zona industrial, 
área agrícola); Mapa de Dados Auxiliares (1:50 000 e 1:10 000); Mapa de Ocupação do 
Solo (1:50 000 e 1:10 000); Mapas de Ocupação do Solo com integração dos Dados 
Auxiliares (1:50 000 e 1:10 000); Planta de edifícios escolares; Gráficos de barras 
(classes de uso do solo) 
 
Nota final da autora: “ A fusão dos dados imagem dos novos satélites de grande 
resolução espacial, ao ser utilizada pelos vários serviços da Câmara Municipal da 
Marinha Grande, demonstrou estar bem adequada às necessidades em termos de 
informação urbana e às funções de planeamento dada a sua elevada resolução 
espacial.” 
 

 
Tabela A14.32 - Código da Tese: IST.24 

 
Título 
Tese 

Estimativa da Incidência de Fogos de Copas na Floresta Portuguesa em 1995, usando 
Ortofotografias digitais 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Determinação da extensão dos fogos de copas na floresta portuguesa em 
1995 

 
Este estudo apresenta uma metodologia, utilizando ferramentas de SIG, que permite 
determinar qual a extensão dos fogos de copas na área florestal ardida no continente, 
em 1995. Pretende ainda obter informação sobre a distribuição percentual dos valores 
das copas totalmente queimadas, parcialmente queimadas e copas intactas em função 
da área ardida, bem como o seu comportamento em função da latitude.  
O estudo incidiu em 121 áreas distribuídas predominantemente no Norte e Centro de 
Portugal, em áreas de floresta ocupadas por Eucalipto; Outras folhosas; Pinheiro bravo; 
Pinheiro manso; Outras resinosas; e Floresta mista. 
Os passos metodológicos incluem a: 

 preparação dos dados de ocupação cultural e das áreas ardidas; 
 fotointerpretação das fotografias aéreas; 
 tratamento dos dados. 

 
Inclui: Vários Ortofotos (i.e. áreas queimadas; ausência de área queimada, presença de 
novas plantações, pontos fotointerpretados das 3 classes de copas queimadas; Mapa de 
distribuição dos 3 estratos de copas queimadas; Fotografias aéreas fotointerpretadas 
das 121 áreas de estudo; Descrição sumária do software de SIG utilizado (ArcView GIS; 
IDRISI for Windows); Diversos gráficos de barras; Histogramas;  
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Nota da autora: “… este estudo pode revelar-se importante em duas perspectivas, 
sendo uma delas mais tradicional (no âmbito da protecção vegetal: em que estado 
ficaram as copas para estabelecer prioridades na extracção de material lenhoso; que 
percentagem aguentará e recuperará naturalmente) e outra mais actual (permitir 
futuramente quantificar a biomassa queimada para efeitos de cálculo das emissões de 
CO2). Futuramente, e após obtenção de fotografias aéreas actualizadas, poder-se-á 
efectuar estudos comparativos e interpolar estes resultados para outros anos” 
 

 
Tabela A14.33 - Código da Tese: IST.25 

 
Título 
Tese 

Sistemas de Informação Geográfica para Ambiente: O Caso de Estudo da Direcção 
Regional do Ambiente e do Ordenamento do território de Lisboa e Vale do Tejo 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Sistema de Apoio à Gestão de Licenciamento de Rejeições de Águas 
Residuais da DRAOT-LVT 

 
Este trabalho pretende demonstrar a relevância dos SIG para a área do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, desenvolvendo uma aplicação para a gestão do processo de 
Licenciamento de Rejeições de Águas Residuais (LRAR), que constitui um projecto 
piloto integrado no SIG da Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território 
de Lisboa e Vale do Tejo (DRAOT-LVT). 
A metodologia seguiu os seguintes passos: 

 modelação de todo o processo utilizando a notação UML (Unified Modeling 
Language) para análise do problema; 

 concepção de uma Base de Dados que unifica a estrutura de dados no SIG com as 
Bases de Dados internas da DRAOT-LVT; 

 desenvolvimento, em Visual Basic, de um Sistema de Apoio à Gestão do 
Licenciamento (SAGL), que permite a emissão das decisões finais e de todos os 
documentos integrados no processo. 

 
Inclui: Lista de documentos legais com remissões expressas às DRAOT; Competências 
das DRAOT na legislação portuguesa; Evolução da tecnologia SIG 1963-2000 
(esquema) 
 
Nota final da autora: “Este trabalho pretende servir como percursos de aplicações 
futuras, constituindo um passo de arranque para a implementação de tecnologias de 
informação geográfica em Instituições ligadas ao Ambiente e Ordenamento do 
Território.” 
 

 
Tabela A14.34 - Código da Tese: IST.26 

 
Título 
Tese 

Cadastro e Simulação de uma Rede de Abastecimento de Água Recorrendo a um SIG 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Rede de Distribuição de Água do Lavradio 
 
Este trabalho enquadra-se no âmbito da gestão de sistemas de abastecimento de água, 
desenvolvendo uma aplicação em SIG (SIGC) para a manutenção/actualização da rede 
de distribuição de água da freguesia do Lavradio, no concelho do Barreiro.  
O objectivo é substituir o cadastro tradicional, em papel, e, automatizar um conjunto de 
tarefas correntes na gestão diária da rede e a sua modelação matemática. A modelação 
matemática, suportada pelo software EPANET, viabilizou a simulação hidráulica da rede 
e a análise da qualidade da água.  
O recurso a este tipo de modelo permitiu o seguinte apoio à exploração da rede: 

- identificar zonas de pressão insuficiente ou troços com velocidades elevadas ao 
longo do tempo;  

- definir regras de operação para os órgãos da rede em função do consumo, 
pressão ou nível de água dos reservatórios;  

- identificar zonas com valores mais baixos de residual de cloro.  
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Inclui: Sistema de abastecimento de água ao Lavradio; Rede de distribuição de água: 
pressões; caudais na rede; tempos de permanência de água na rede; distribuição do 
residual de cloro na rede. 
 
Nota final do autor: Sugere a aplicação da mesma metodologia às restantes freguesias 
do concelho do Barreiro. Integração desta aplicação com os outros sistemas de 
informação existentes, tais como: sistemas de clientes, sistemas de manutenção e 
sistemas de controlo da qualidade da água. 
 

 
Tabela A14.35 - Código da Tese: IST.27 

 
Título 
Tese 

Análise Custo-Benefício sobre Intervenções Costeiras – Aplicação SIG 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 A Orla Costeira entre Torreira e Furadouro – Distrito de Aveiro 
 
Neste trabalho abordam-se os problemas relacionados com o fenómeno de erosão da 
orla costeira, no que respeita à perda de terrenos e propriedades. A zona de estudo 
desenvolveu-se numa faixa do terreno entre Torreira e Furadouro, no distrito de Aveiro.  
O estudo incide na componente económico-financeira, avaliando os benefícios sobre as 
intervenções costeiras de adiamento da erosão. Para tal é definida uma metodologia, 
operacionalizada através de um SIG, que permite a análise custo-benefício de 
investimentos em protecções costeiras, nas zonas em risco de erosão acentuada.  
A utilização de SIG foi fundamental na agregação dos dados e realização de cálculos 
complexos e extensos, permitindo efectuar análises de sensibilidade em relação a 
diversos factores.  
 
Inclui: Estudo da dinâmica costeira, em termos de erosão, da zona seleccionada: 
processos costeiros; técnicas de defesa e gestão costeira.  
 
Nota final do autor: Sugere o desenvolvimento deste trabalho em outras zonas costeiras 
do país, como apoio ao planeamento e gestão da orla costeira. Salienta que os 
algoritmos aqui definidos podem ser utilizados para outros fenómenos que se 
relacionem com a evolução no terreno (i.e. fogos florestais). 
 

 
Tabela A14.36 - Código da Tese: IST.28 

 
Título 
Tese 

Modelação Geográfica em SIG da Classificação das Parcelas de Vinha para Produção 
de Vinho Susceptível de Obtenção da Denominação de Origem “Porto” 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Região Demarcada do Douro – 1ª Secção (Concelho da Régua e Concelho de 
Santa Marta de Penaguião) 

 
Este estudo elabora um modelo geográfico, em ambiente SIG, para a classificação das 
parcelas com cultura de vinha, quanto à sua potencialidade para a produção de Vinho 
do Porto. Foi escolhida a Primeira Secção da Região Demarcada do Douro (RDD), 
utilizando-se vinte e três parcelas de vinha dispersas pelas nove freguesias dos dois 
concelhos. 
O modelo desenvolvido visa a implementação do “Método da Pontuação”, metodologia 
já utilizada na RDD, para a classificação daquelas parcelas. 
Neste método, já por si um modelo de análise de dados geográficos, são considerados 
doze elementos de referência para a selecção das vinhas, tais como:  
   - Produtividade, Localização, Altitude, Natureza do Terreno, Casta, Feição Cultural,  
     Inclinação, Exposição, Natureza Cascalhenta do Terreno, Compasso, Abrigo e Idade. 
 
Inclui: Carta Hipsométrica; Carta de Declives; Carta de Exposição; Carta de Abrigo; 
Carta de Zonas Aptas; Carta de Zonas não Aptas. 
 
Nota final da autora: Sugere a aplicação do modelo desenvolvido neste trabalho a toda a 
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RDD, incluindo também outras fontes de dados geográficos. 
 

 
Tabela A14.37 - Código da Tese: IST.29 

 
Título 
Tese 

Uma Aplicação dos Sistemas de Informação Geográfica à Avaliação da Aptidão 
Turística do Território 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Turismo no Espaço Rural: S. Pedro do Sul 
 
Neste estudo aborda-se a questão da valorização das áreas rurais através do 
desenvolvimento de actividades turísticas.  
Apresenta um ensaio metodológico em ambiente SIG, aplicado ao Concelho de S. 
Pedro do Sul, para analisar e avaliar com rigor as aptidões deste território para 
implementar actividades recreativas, com aproveitamento turístico, tendo em 
consideração o bem-estar da população e o desenvolvimento local e regional.  
A análise e avaliação do território tomou como base o seguinte: 
   - caracterização das componentes biofísicas, paisagísticas, sociais, económicas e 
     culturais; 
   - manutenção de uma paisagem rural centrada na actividade agrícola. 
 
O estudo tem também como objectivo “testar as ferramentas SIG para aplicações 
ligadas ao domínio do planeamento e gestão dos recursos recreativos e turísticos”.     
 
Inclui: Cartas temáticas-base (i.e. Fisiografia, Hidrografia, Geologia, Composição da 
SAU,  Agro-Florestal, População); Cartas de Síntese (i.e. Capacidade de carga, 
Qualidade cénica, Acessibilidades); Cartas de Aptidão (i.e. recreio rural, recreio de 
natureza, recreio cultural); Cartas de Análise de Resultados. 
Perfis Topográficos; Classes de uso do solo; Gráficos climáticos (i.e. Temperatura, 
Humidade, Nebulosidade; Orientação e Velocidade do vento); Diferentes tipos de 
gráficos; Dados estatísticos sobre turismo. 
 
Nota final do Autor: Sugere a aplicação da metodologia a uma realidade mais vasta, 
nível regional, acoplando ao sistema novas metodologias, tais como “sistemas periciais 
que permitam de forma mais fácil o processamento dos dados e a análise dos 
resultados e adicionar mecanismos de monitorização de todos os recursos envolvidos”. 
 

 
Tabela A14.38 - Código da Tese: IST.30 

 
Título 
Tese 

Análise da Vulnerabilidade Sísmica de uma Rede Rodoviária: Aplicação dos Sistemas 
de Informação Geográfica 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Apoio a situações de emergência a catástrofes naturais – LVT  
 
Este trabalho vem demonstrar a capacidade dos SIG para o apoio a situações de 
emergência a catástrofes naturais, em particular resultantes de sismos, desenvolvendo 
uma metodologia de análise da casualidade sísmica e da vulnerabilidade sísmica da 
rede viária.  
A área de estudo incidiu nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa e também nos 
concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Cartaxo, Alenquer, Sobral de Monte 
Agraço, Arruda dos Vinhos e Torres Vedras.  
São desenvolvidas ferramentas em linguagem de programação AVENUE para ambiente 
Arcview, que permitem: 

 Definição de cenários sísmicos (históricos ou arbitrários)  
 Estudo da casualidade sísmica:  

            - determinação de movimentos de solos; 
            - probabilidade de liquefacção do solo; 
            - probabilidade de deslizamento das encostas. 

 Análise da vulnerabilidade sísmica da rede rodoviária: 
            - Cálculo das probabilidades associadas aos danos nas Pontes, nas Vias e  
              nos Túneis  
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Nota final da autora: “… para efectuar análises tendo como objectivo o planeamento do 
socorro, seria essencial incluir, neste estudo, a restante rede rodoviária para, então, 
proceder à determinação dos percursos óptimos, em função dos danos provocados nos 
elementos da rede rodoviária, para cada cenário sísmico.” 
 

 
Tabela A14.39 - Código da Tese: IST.31 

 
Título 
Tese 

Aplicação de Algoritmos Genéticos a Problemas de Localização Espacial 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Determinar a localização de um parque de campismo - Distrito da Guarda 
 
Este estudo tem como objectivo testar a aplicabilidade dos Algoritmos Genéticos à 
classe dos problemas de localização espacial. 
O estudo consiste na identificação de classes de problemas de localização, 
exemplificados com estudos de caso, e na proposta de um algoritmo que permita a sua 
resolução. 
São abordadas as seguintes classes de problemas e técnicas de resolução: 

- Problema de localização com interacção espacial –> testar a aplicabilidade dos  
                                                                                        Algoritmos Genéticos 
- Problemas de localização por sobreposição –> técnicas de optimização e de análise  
   em SIG 

Os problemas de localização são modelados atendendo a que: 
 existe procura, distribuída no espaço, para um determinado bem ou serviço; 
 existe um conjunto de restrições, ou regras, a cumprir;  
 existe a necessidade de localizar elementos de oferta algures no espaço, de forma 

a suprir a procura. 
Como exemplo de resolução com análise SIG, apresenta o caso da localização de um 
parque de campismo que deve ser sujeita às seguintes condições:  

- Situado no distrito da Guarda; Exposição solar a sul; Zona de declive inferior a 5%;   
  Inserido numa mata; a menos de 1.5 Km de um rio. 

 
Inclui: Mapas resultantes da aplicação das várias restrições à localização do parque de 
campismo no distrito da Guarda 
 
Nota do autor: Dos exemplos apresentados, recorrendo apenas a soluções em SIG 
pode ainda ser destacado: “a localização de N lojas que sirvam todos os clientes de uma 
região com um tempo de acesso menor que M minutos”; “o caso da localização de N 
centros de tratamento de lamas de estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 
sabendo que cada um destes centros de tratamento se pode situar apenas numa ETAR 
e que se pretende minimizar o custo de operação anual do sistema completo.” 
 

 
Tabela A14.40 - Código da Tese: IST.32 

 
Título 
Tese 

Desenvolvimento de um Algoritmo para a Colocação de Sinais de Orientação Rodoviária 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 PRN 2000 – Troço do IC1 (Marateca / Via Longitudinal do Algarve) 
 
Neste trabalho é desenvolvida uma metodologia algorítmica que permite determinar os 
destinos a constar nas placas de sinalização de orientação de uma rede rodoviária. 
O algoritmo “escolhe os destinos a assinalar num nó (para uma determinada direcção 
seguida a partir desse nó) a partir do cálculo da atractividade que os destinos têm no 
contexto da intersecção que caracteriza o nó”. Atractividade  em função dos seguintes 
critérios:  
      - Importância do Destino – estrada hierarquicamente mais importante que passa  
         pelo nó que se pretende sinalizar. 
      - Atrito - dificuldade em atingir o destino a partir do nó. 
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É desenvolvida uma aplicação em Visual Basic for Aplications (VBA), acoplada a um 
SIG, capaz de implementar o algoritmo, numa qualquer rede, e permitir a sua utilização 
prática.  
Como estudo de caso é utilizada a rede do Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), 
sendo seleccionado o troço do Itinerário Complementar 1 (IC1), entre o nó com a A2/A6, 
na Marateca, e o nó com a A22-Via Longitudinal do Algarve 
 
Inclui: Código do algoritmo em VBA; Vários Modelos de Redes fictícias (estrutura de 
grafos)  
 
Nota do autor: “O desenvolvimento de um método que permita assinalar de forma 
expedita e eficiente os destinos sobre uma rede rodoviária, é, há muito, um anseio dos 
responsáveis pela sinalização rodoviária em Portugal.”    
O autor refere a existência de Casos Particulares que podem ocorrer numa rede 
rodoviária e que “devem ser contemplados num aperfeiçoamento mais minucioso do 
modelo para que este possa apresentar uma maior consistência e capacidade de 
resposta adequada a diferentes situações”, tais como: Estradas que apresentam 
restrições à circulação de determinada categoria de veículos; Caminhos que implicam a 
utilização de Auto-estradas pagas; Utilização das indicações “por”, “pela” e “pelo” – se 
um destino tiver atractividades semelhantes. 
 

 
Tabela A14.41 - Código da Tese: IST.33 

 
Título 
Tese 

Modelo de Avaliação do Potencial de Produtividade de Cortiça: Utilização de Redes 
Neuronais em Sistemas de Informação Geográfica 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Herdade da Machoqueira do Grou no Concelho da Chamusca  
 
Este trabalho, enquadra-se no conjunto de estudos florestais desenvolvidos pela 
Universidade de Évora na investigação da aptidão de áreas para o sobreiro, 
apresentando uma metodologia para avaliação do potencial produtivo dos montados de 
sobro.  
A área de estudo desenvolveu-se na Herdade da Machoqueira do Grou localizada no 
Concelho da Chamusca. 
A metodologia proposta visa a construção de um modelo baseado em redes neuronais 
artificiais e a sua associação a uma base de dados geográfica em SIG.  
A construção do modelo opera sobre um conjunto de dados derivados, baseados nas 
características topográficas e edáficas da área de estudo, com o objectivo de definir 
classes de produtividade. 
  
Inclui: Carta hipsométrica; Carta de declives; Carta de Orientação; Carta de 
produtividade de cortiça; Histogramas. 
 
Nota da autora: “O recurso a estes métodos permite determinar a aptidão de uma 
estação, para uma dada espécie, sem a sua presença, o que é fundamental quando se 
pretende avaliar o potencial de novas áreas para reflorestação”  
A autora sugere ainda a “avaliação da qualidade da cortiça produzida, a fim de que esse 
parâmetro possa ser considerado na definição de zonas de potencialidade produtiva dos 
montados de sobro”. 
 

 
Tabela A14.42 - Código da Tese: IST.34 

 
Título 
Tese 

Sistema de Monitorização de Usos do Solo no Projecto do Alqueva Aplicado ao Sub- 
Sistema do Ardila 

Resumo 
Estudo 
de Caso 

 Plano de Regadio do Alentejo: Monitorização do Uso do Solo no Sub-Sistema 
do Ardila  

 
Este estudo insere-se numa das grandes áreas de intervenção do Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) - o Plano de Regadio do Alentejo e o Programa de 
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Gestão Ambiental associado, apresentando um modelo de monitorização para o uso do 
solo.  
A aplicação incide na área dimensionada para regadio no sub-Sistema do Ardila, área 
prioritária de intervenção do EFMA, com o objectivo de verificar a aderência do plano 
face às previsões de valorização do uso do solo na componente de intervenção agro-
florestal e ambiental deste Empreendimento. 
O modelo adoptado, suportado em tecnologia SIG, baseia-se na Metodologia de 
Conformidade entre Objectivos e Resultados, consistindo na identificação de objectivos 
estratégicos e definição de indicadores de monitorização, nos quais se inclui o índice 
final de avaliação de conformidade. 
Objectivos a monitorizar e respectivos Indicadores Geográficos: 
 

 Disponibilidade de uma área de rega com cerca de 110.000 ha  
-  Indicador de beneficiação de regadio (i.e. Substituição de olival tradicional por  

         “pivot”; Manutenção da ocupação por cultura anual de sequeiro)                          
 Conservação e valorização do património natural: (montado de sobro e azinho; e  

     redução da presença de solos abandonados)      
- Indicador de conservação das áreas florestais tradicionais;  
- Indicador de recuperação de solos abandonados; 
- Indicador de redução da presença de solos abandonados: (i.e. Recuperação  

         de áreas de mato para floresta de montado; Manutenção de territórios agro- 
         florestais e florestas) 

Inclui: Carta de declives; Área de regadio do Plano de Rega do EFMA e de intervenção 
do EFMA; Regadio previsto no Sub-Sistema do Ardila; Mapas do Uso do Solo na área 
de estudo; Extractos de classificação do uso do solo sobre ortofotomapas; Extractos de 
classificação do uso do solo obtidos por diferentes métodos; Imagens de classificação à 
escala 1:5000; Representação cartográfica dos vários indicadores; Imagens de satélite 
de áreas de cultivo de vários países; Plano de voo; Esquema ilustrativo das operações 
de Geoprocessamento para obtenção da área de estudo  
Gráficos de barras; Inventário de cartografia de base existente no mercado e respectivas 
características (imagens de satélite); Inventário da cartografia do uso do solo existente 
na área de estudo; Lista de formatos de dados compatíveis com diferentes alternativas 
dde Software específico de classificação de imagens. 
 
Nota final da autora: “A definição e cálculo de indicadores para monitorização do 
território é imprescindível, não só para acompanhar a evolução do seu estado, como 
para definir medidas e acções que contrariem as tendências não desejadas ou 
imprevisíveis face aos objectivos definidos pelos instrumentos de planeamento” 
Sugere a aplicação do sistema desenvolvido neste trabalho à totalidade dos Sub-
sistemas de rega da área de intervenção do EFMA. 
 

 
 



    139

ANEXO 15 – LISTA DOS ESTUDOS DE CASO AGREGADOS AOS TEMAS/SUBTEMAS 
 

Tabela A15.1 – Lista dos estudos de caso agregados ao Módulo Inicial 
                                       

Código 
Tese  Estudo de caso 

M
.I.

 (1
) 

M
.I.

 (2
) 

ISEGI.01  Porto de Vila do Conde     Disponível via Internet X X
ISEGI.04  Minas de Aljustrel – Baixo Alentejo    Disponível via Internet X
IST.04  DREN-Alentejo - Bacia Hidrográfica da Albufeira do Roxo X  X

IST.11  Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire e 
Candeeiros 

 X

IST.12  O Plano de Gestão da ZPE do Estuário do Tejo (Directiva Aves)  X
IST.13  SAL da DRA-Alentejo  X
IST.17  Modelação Geográfica de IDS na AML  X
IST.19  SIGREGA no perímetro de rega do Divor - Concelho de Arraiolos  X

IST.34  Plano de Regadio do Alentejo: Monitorização do Uso do Solo no Sub-Sistema 
do Ardila 

 X

 
Tabela A15.2 – Lista dos estudos de caso agregados ao tema 1 

                                      
Código 

Tese Estudo de caso 
1.

1 
(2

) 

1.
2 

(2
) 

1.
3 

(2
) 

1.
4 

(1
) 

1.
4 

(2
) 

1.
5 

(1
)  

1.
5 

(2
) 

1.
5 

(3
) 

FCSH.01 
 B – Avaliar o impacto da Ponte Vasco da Gama nas 

transformações territoriais e sócio-económicas nos 
concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 

 
      X

FCSH.02  Quantificação da estrutura da paisagem no Concelho de 
Mértola 

      X  

FCT.01  SIGEO-Almada X        

ISEGI.02  Aplicação do Modelo ao Território de Portugal 
Continental     Disponível via Internet 

      X  

ISEGI.03 
 Identificação das principais alterações do coberto 

florestal ocorrida em Portugal Continental entre os 
Outonos de 2002 e 2003        Disponível via Internet  

      X  

ISEGI.04  Minas de Aljustrel – Baixo Alentejo     Disponível via Internet   X      
IST.01   Bacia Hidrográfica de Colares  X       
IST.02   A Bacia Hidrográfica da Ribeira do Livramento  X       
IST.03   Concelho de Lisboa / Bacia de Drenagem da Baixa  X       

IST.04   DREN-Alentejo - Bacia Hidrográfica da Albufeira do 
       Roxo 

X X       

IST.05   Bacia Hidrológica do Rio de Loures  X       
IST.07  Localização de hotéis no Concelho de Oeiras     X    
IST.08   Área da Grande Lisboa – Mapa do Uso do Solo 1:50 00   X    X X
IST.10   O Potencial Urbanístico do Concelho de Oeiras   X      

IST.11   Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros 

  X      

IST.12   O Plano de Gestão da ZPE do Estuário do Tejo  
      (Directiva Aves) 

  X      

IST.13   SAL da DRA-Alentejo X        
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IST.14   SIG no Apoio ao Processo de Expropriação – IC16      X X  
IST.15   A Freguesia de Algés - Concelho de Oeiras        X
IST.16   Rede Viária de uma zona da cidade do Porto        X
IST.17   Modelação Geográfica de IDS na AML   X X   X X

IST.18   Potenciais Áreas de Pesca na Vertente Continental ao 
largo da Figueira da Foz 

  X X     

IST.19   SIGREGA no perímetro de rega do Divor - Concelho de 
Arraiolos 

       X

IST.20   Construção de mapas de ocupação de espécies 
florestais na Península de Setúbal 

  X X   X  

IST.21   Actualização da Carta de Ocupação do Solo de 1990 
(COS’90) no concelho de Viseu 

      X  

IST.22   Classificação de imagens de satélite com recursos a 
informação não espetral no Concelho de Oeiras 

      X X

IST.23   Concelho da Marinha Grande    X   X X

IST.24   Determinação da extensão dos fogos de copas na 
floresta portuguesa em 1995 

     X X  

IST.25   Sistema de Apoio à Gestão de Licenciamento de 
Rejeições de Águas Residuais da DRAOT-LVT 

       X

IST.29   Turismo no Espaço Rural: S. Pedro do Sul   X X     

IST.30   Apoio a situações de emergência a catástrofes naturais 
– LVT        X

IST.31   Determinar a localização de um parque de campismo - 
Distrito da Guarda 

       X

IST.32   PRN 2000 – Troço do IC1 (Marateca / Via Longitudinal 
do Algarve) 

       X

IST.33   Herdade da Machoqueira do Grou no Concelho da  
      Chamusca 

  X      

IST.34   Plano de Regadio do Alentejo: Monitorização do Uso do 
Solo no Sub-Sistema do Ardila 

  X   X X  
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Tabela A15.3 – Lista dos estudos de caso agregados ao tema 2 
  

Código Estudo de Caso 

2.
1 

(1
) 

2.
1 

(2
) 

2.
2 

(1
) 

2.
2 

(2
) 

2.
3 

(1
) 

2.
3 

(2
) 

2.
3 

(3
) 

2.
3 

(4
) 

FCSH.02   Quantificação da estrutura da paisagem no Concelho 
de Mértola 

X        

FCT.01  SIGEO-Almada   X X X    

ISEGI.01  Porto de Vila do Conde     Disponível via Internet      X   

ISEGI.03  
 Identificação das principais alterações do coberto 

florestal ocorrida em Portugal Continental entre os 
Outonos de 2002 e 2003     Disponível via Internet 

       X

ISEGI.04   Minas de Aljustrel – Baixo Alentejo    Disponível via Internet  X       
IST.01   Bacia Hidrográfica de Colares  X       
IST.02   A Bacia Hidrográfica da Ribeira do Livramento  X       
IST.03   Concelho de Lisboa / Bacia de Drenagem da Baixa    X     

IST.04   DREN-Alentejo - Bacia Hidrográfica da Albufeira do 
Roxo 

      X  

IST.05   Bacia Hidrológica do Rio de Loures  X       

IST.09   Eixo comercial Avenida Guerra Junqueiro/ Avenida de 
Roma/ Avenida da Igreja 

  X      

IST.10   O Potencial Urbanístico do Concelho de Oeiras   X      

IST.19   SIGREGA no perímetro de rega do Divor - Concelho 
de Arraiolos 

 X       

IST.24   Determinação da extensão dos fogos de copas na 
floresta portuguesa em 1995 

       X

IST.26   Rede de Distribuição de Água do Lavradio    X     

IST.27   A Orla Costeira entre Torreira e Furadouro – Distrito 
de Aveiro 

    X    

IST.28  Região Demarcada do Douro – 1ª Secção (Concelho 
da Régua e Concelho de Santa Marta de Penaguião) 

X        

IST.29   Turismo no Espaço Rural: S. Pedro do Sul X        

IST.30   Apoio a situações de emergência a catástrofes 
naturais - LVT 

   X     

IST.33   Herdade da Machoqueira do Grou no Concelho da 
Chamusca 

X        

IST.34   Plano de Regadio do Alentejo: Monitorização do Uso 
do Solo no Sub-Sistema do Ardila 

 X     X  

 



    142

Tabela A15.4 – Lista dos estudos de caso agregados ao tema 3 
  

Código 
Tese Estudo de Caso 

3.
1 

(1
) 

3.
1 

(2
) 

3.
1 

(3
) 

3.
2 

(1
) 

3.
2 

(2
) 

ISEGI.01  Porto de Vila do Conde     Disponível via Internet X X    

IST.04  DREN-Alentejo – Bacia Hidrográfica da Albufeira do Roxo X     

IST.10  O Potencial Urbanístico do Concelho de Oeiras     X

IST.11  Revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros X X    

IST.12  O Plano de Gestão da ZPE do Estuário do Tejo (Directiva Aves) X     

IST.17  Modelação Geográfica de IDS na AML X X    

IST.19  SIGREGA no perímetro de rega do Divor - Concelho de Arraiolos X   X  

IST.25  Sistema de Apoio à Gestão de Licenciamento de Rejeições de 
Águas Residuais da DRAOT-LVT 

X X 
   

 
Tabela A15.5 – Lista dos estudos de caso agregados ao tema 4 

  

Código 
Tese Estudo de Caso 

4.
2 

(1
) 

4.
2 

(2
) 

FCSH.01  A – Análise da acessibilidade: Região de Lisboa e Vale do Tejo  X X 

FCSH.01  B – Avaliar o impacto da Ponte Vasco da Gama nas transformações territoriais   
              e sócio-económicas nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo 

X 
 

IST.14   SIG no Apoio ao Processo de Expropriação – IC16 X  
IST.16   Rede Viária de uma zona da cidade do Porto X  
IST.32   PRN 2000 – Troço do IC1 (Marateca / Via Longitudinal do Algarve) X  

 
Tabela A15.6 – Lista dos estudos de caso agregados ao tema 5 

 
 

Código 
Tese Estudo de caso 

5.
1 

(1
) 

IST.06   Sistema de Identificação Parcelar (SIP) – Douro e Minho e Trás-os-Montes x  
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