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Fig. 7.1 - Com base em sucessivos
planos de ordenamento, se procuraram
desenvolver estruturas urbanas mais
coerentes e estruturadas; agora 
ambiciona-se para Coimbra uma global
sustentabilidade entre a cidade central e a
periferia urbana (JLF, 2004). 
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7.1 - INTRODUÇÃO 

 

Neste estudo procura-se o desenvolvimento de 

ferramentas de medida para o fenómeno 

sustentabilidade urbana em Coimbra, baseado num 

sistema de índices urbanos aplicáveis às 31 freguesias 

do Município, dirigido sobretudo à análise urbana da 

periferia. Consideraram-se para o efeito três factores: 

a) incorporação das dimensões ecológica, espacial 

(ou territorial) e de planeamento; b) adopção de uma 

escala urbana e peri-urbana; e c) incorporação de 

indicadores institucionais capazes de avaliar a 

capacidade da sociedade em dar respostas desafios da 

sustentabilidade.  

A ideia de sustentabilidade é uma ferramenta 

poderosa de aproximação à temática ambiental e 

urbana, que se consolidou na década de 90. A 

oposição entre o ambiental e o urbano dominou desde 

logo o pensamento ambientalista, sendo a 

sustentabilidade urbana uma ideia em construção e 

procurando uma definição acabada, pelo que é 

fundamental torná-la mais operacional e mensurável, 

através de indicadores (Braga, 2006) 

Não tem sido corrente considerar-se as zonas urbanas 

como sistemas complexos que possuem 

características que os diferenciam de outros sistemas. 

Abordagens à sustentabilidade urbana (definição de 

princípios, critérios, objectivos e indicadores) 

continuam impregnadas de opções éticas e 

normativas não explicitamente reconhecidas, pelo que 

urge a procura de um modelo conceptual coerente e 

útil à análise da sustentabilidade do sistema urbano 

(Quental et al. 2006). 

Fig. 7.2 - Urbanização da Encosta dos
Malheiros - Coimbra enquadra-se numa
ordem natural de mudança no quadro
duma interacção “rural-urbano” (JLF, 
2004). 
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As exigências do desenvolvimento sustentável aplicam-se às que põem em risco a vida na 

Terra, bem como as que não colocando a vida em risco, afectam as populações e a sua 

qualidade de vida (Quental et al. 2006). No caso presente, tendo em vista a actual crise 

sócio-ambiental das periferias urbanas, pretende-se uma reflexão sobre a necessidade de 

alterações na gestão urbana, sendo objectivo o de mostrar que a sua gestão sustentável 

passa pela reformulação das políticas vigentes, agregando novos modelos de pensar a 

cidade. 

A medição quantitativa do desempenho sustentável revela-se valiosa em domínios em que 

as políticas são impulsionadas por indicadores e resultados. Assim, cada vez mais os 

responsáveis políticos no domínio da gestão urbana vêm reconhecendo a importância de 

dados e bases analiticamente rigorosos para na tomada das suas decisões (EPI, 2006, 1). 

Alimentados pelo avanço na tecnologia da informação, os dados de condução da decisão e 

as métricas do desempenho quantitativo, vêm reformulando processos de decisão em 

muitas áreas. É o caso da aplicação do Índice de Desempenho Ambiental (Environmental 

Performance Índex), o qual proporciona dados orientados para a protecção da 

sustentabilidade ambiental. Seguindo bases quantitativas de desempenho ambiental, o EPI 

2008 apresenta uma metodologia de proximidade-ao-alvo e indicadores agregados que 

facilitam comparações entre territórios e no que concerne à geografia e ao ordenamento 

(2008 EPI, 6). Ao identificar e medir objectivos específicos, o EPI considera uma base 

empírica na análise política e um quadro de avaliação de desempenho.  

No seu conjunto, a vulnerabilidade de um território é o resultado de inúmeras forças inter-

agindo, podendo algumas ser influenciadas por políticas e acções. Neste contexto, o Índice 

de Vulnerabilidade Ambiental (EVI), entre as primeiras ferramentas aplicadas à gestão 

ambiental, considera numa mesma escala que são tomadas decisões ambientais 

significativas, que as forças da natureza não podem ser alteradas por escolhas (Pratt et. al., 

2004a; Kaly et. al., 2005, 3). 

Medodologia e contexto da pesquisa 

Um sistema de indicadores de sustentabilidade urbana deverá representar o mais 

rigorosamente possível o conceito de desenvolvimento sustentável: “[...] o que permite 

alcançar o bem-estar do sistema, entendido este como composto pelos subsistema humano 

e pelo ecossistema, considerados como de igual importância”(Siena, 2002, 42 in Rabelo et 

al., 2007, 57). Neste contexto, a partir de uma vasta revisão bibliográfica, definiu-se uma 

orientação para a sua medição e avaliação das problemáticas ambientais, exigindo-se uma 
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visão sistémica no sentido de que se conheçam as inter-relações que permitem à sociedade 

manter-se económica, ecologica e socialmente.  

O desenvolvimento sustentável (DS), fundamentando-se na busca por uma sustentabilidade 

para as gerações futuras, surge como alternativa de desenvolvimento desencadeando uma 

sequência metodológica de avaliação através de indicadores e índices, permitindo conhecer 

os subsistemas e os aspectos ambientais, sociais, económicos e institucionais da 

sustentabilidade, determinando-se o seu grau de sustentabilidade.  

A área urbana de uma freguesia do Município, será considerada mais ou menos 

sustentável, na medida em que for capaz de manter ou melhorar a qualidade de seu sistema 

ambiental, minorar a degradação e o impacto antrópico, reduzir a desigualdade social e 

dotar os habitantes de condições básicas de vida e de um ambiente construído saudável e 

seguro, bem como construir pactos que permitam enfrentar os desafios presentes e futuros. 

Num sentido mais amplo, pretende-se ainda que os indicadores de qualidade do ambiente 

urbano, sejam utilizados não apenas para a avaliação comparativa da qualidade de vida e 

do ambiente entre as áreas territoriais das freguesias, como se constituam em ferramentas 

auxiliares no processo de planeamento e ordenamento na área do Município.  

Seguindo Braga et. al., (2008, 3), adopta-se uma concepção de sustentabilidade urbana 

combinando a definição do Urban World Fórum - UWF (2002) com a terceira matriz 

discursiva de sustentabilidade urbana identificada por Acserald (1999): “Uma cidade é 

considerada sustentável na medida em que é capaz de evitar a degradação e manter a 

saúde de seu sistema ambiental, reduzir a desigualdade social, dotar os seus habitantes de 

um ambiente construído saudável, bem como construir pactos políticos e acções de 

cidadania que a permitam enfrentar desafios presentes e futuros.” Neste contexto, a partir 

de uma combinação de indicadores de estado, pressão e resposta, se avaliará a 

sustentabilidade urbana das áreas centrais e periféricas da cidade. 

Os índices de sustentabilidade urbana adoptados neste estudo colhem ensinamentos numa 

vasta bibliografia científica1. 
A importância dos Índices de Sustentabilidade Ambiental 

Numa época de números, a decisão torna-se cada vez mais dependente de dados em muitos 

domínios. Ainda assim, a política ambiental baseia-se em observações generalizadas, nas 
                                                      
1 O estudo fundamenta-se nos seguintes elementos bibliográficos: Índices de Sustentabilidade Municipal 

(Braga et. al., 2003); Indicadores de Sustentabilidade dos Espaços Públicos Urbanos (Romero et. al., 
2004a); Environmental Vulnerability Index (EVI, 2004); Environmental Sustainability Index (ESI, 2005); 
Indicadores mais quantificáveis da sustentabilidade urbana (Almeida, (2006); Environmental Performance 
Index (EPI, 2006); Indicadores de Sustentabilidade (Rabelo et. al., 2007); (Leite & França, 2007); Índice 
de sustentabilidade urbana (Braga et. al., 2008); Environmental Performance Index (EPI, 2008). 
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melhores suposições e na “opinião de peritos” (Esty 2002, In ESI 2005, 7). Urge assim a 

necessidade de indicadores de desempenho ambiental, que facultem aos decisores a 

abordagem de um vasto leque de desafios sobre o controlo dos recursos naturais e de 

gestão territorial face à complexidade causal e à miríade de incertezas (IPE, 2006, 7). 

Refira-se o Índice de Sustentabilidade Ambiental (ESI 2005), o qual adopta um perfil 

compósito de gestão ambiental baseado em 21 indicadores que derivam de 76 conjuntos de 

dados. Ao facilitar uma análise comparativa entre áreas territoriais, as suas métricas 

proporcionam um mecanismo para uma gestão mais quantitativa, empiricamente 

fundamentada e sistémica (ESI 2005, 7). 

Dada a escala a que são tomadas as decisões que afectam o meio ambiente urbano, 

considera-se adequada a dimensão territorial das freguesias no que concerne à medição de 

alguns aspectos da vulnerabilidade. Projectado para avaliar a vulnerabilidade sócio-

económica e ambiental, salienta-se a importância do Índice de Vulnerabilidade Ambiental 

(EVI)2, pelo desenvolvimento de dados sobre os processos que podem influenciar 

negativamente a sustentabilidade dos territórios. Estes índices proporcionam uma 

caracterização rápida e normalizada da vulnerabilidade e a identificação de questões 

ambientais do território, entre outras (Kaly et. al., 2005, 2-3). 

 

7.2 - O SISTEMA URBANO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Os impactes dos sistemas urbanos e a sustentabilidade urbana 

Grande parte do crescimento urbano ocorreu na periferia da cidade, contribuindo para a sua 

artificialização. O fenómeno da dispersão urbana continua activo, sendo em boa parte 

alimentado por ciclos em que influi o crescimento das infraestruturas rodoviárias e as 

alterações sócio-culturais, levando a uma nova compreensão de distâncias e dos tempos, 

adoptando o automóvel como principal meio de transporte, e comparando os reduzidos 

custos da habitação na periferia urbana. A par de uma elevada degradação ambiental das 

cidades, o fenómeno da dispersão urbana explica-se pelo facto da classe média e alta 

valorizarem ambientes menos artificializados e mais tranquilos, à medida que a malha 

urbana cresce e se consolida (Quental et al. 2006). 

Estima-se em 80% os cidadãos da União Europeia a viverem em aglomerados urbanos com 

mais de 10.000 habitantes. Nos últimos dois séculos, a população urbana mundial cresceu 

                                                      
2 O Índice de Vulnerabilidade Ambiental (EVI) vem sendo desenvolvido em parceria pela Comissão de 

Geociência Aplicada do Pacífico Sul (South Pacific Applied Geoscience Commission - SOPAC) e pelo 
Programa Ambiental das Nações Unidas (United Nations Environment Programme - UNEP). 
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de 30 milhões para 3.000.000 milhões de habitantes; no início do século XXI existiam já 

19 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, 22 com 5 a 10 milhões, 370 com 1 a 5 

milhões e 433 com 0,5 a 1 milhão, prevendo-se que em 2030 a população urbana 

represente 60 % do total de habitantes do planeta (United Nations Center for Human 

Settlements, 2001, 6, citado por Quental et al. 2006). 

Nos 23 países membros da Agência Europeia do Ambiente, a transformação do solo para 

uso urbano atingiu os 800.000 hectares entre 1990 e 2000, enquanto desde 1990 as áreas 

artificiais se vêm expandindo ao ritmo anual de 0,6 %. Em Portugal o crescimento anual 

atinge 2,7 %. As novas áreas artificiais destinam-se sobretudo à habitação, serviços e 

recreio (50.000 ha/ano), indústria e comércio (30.000 ha/ano), minas, pedreiras e aterros 

(15.000 ha/ano), e a menor escala às redes de transportes (European Environment Agency, 

2005, 42-47, citado por Quental et al. 2006). 

A sustentabilidade urbana e a cidade enquanto sistema  

A qualidade do ambiente urbano é um factor cada vez mais importante para a 

sustentabilidade da cidade. Programas internacionais como a Agenda 21 Local, Habitat, 

Cidades Saudáveis e Cidades Sustentáveis e relatórios mundiais, como as séries “State of 

the world’s cities” e “Global report on human settlements”, são disso uma prova (Quental 

et al. 2006, citando Rees & Wackernagel, 1996).  

O ambiente urbano é segundo a Comissão Europeia (European Commission, 2001, citado 

por Quental et al. 2006), uma das prioridades da Comissão Europeia através do Sexto 

Programa de Acção, cujo objectivo é “melhorar o desempenho ambiental e a qualidade 

das zonas urbanas e assegurar um ambiente de vida saudável para os cidadãos urbanos 

na Europa, reforçando a contribuição ambiental para o desenvolvimento urbano 

sustentável, tendo simultaneamente em conta as questões económicas e sociais conexas”. 

Segundo Quental et al. (2006), esta preocupação remonta ao Livro Verde sobre Ambiente 

Urbano (1991), ao que se seguiu o programa das Cidades e Vilas Sustentáveis (1993), a 

Carta de Älborg - assinada por 2030 municípios - e o relatório das Cidades Sustentáveis 

(1996). São ainda de referir a Carta Urbana Europeia (1992), os “Princípios Orientadores 

para o Desenvolvimento Territorial Sustentável do Continente Europeu” (2000) e a Nova 

Carta de Atenas (2003).  

Não existem definições consensuais sobre o que é uma cidade ou ambiente urbano 

sustentável. Considere-se por exemplo o pensamento de Newman (1999, 220, citado por 

Quental et al. 2006): “O objectivo da sustentabilidade numa cidade é a redução do 

consumo de recursos naturais e da produção de resíduos, melhorando simultaneamente a 
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sua vivência, de forma que se adapte melhor às capacidade dos ecossistemas locais, 

regionais e globais”.  

Ora, segundo Naess (2001, 506) também citado por Quental et al. (2006), tais objectivos 

em relação à sustentabilidade, poderão ser operacionalizados tendo em conta cinco 

princípios: “1 - Redução da utilização de energia e das emissões; 2 - Minimização da 

conversão de áreas naturais para produção alimentar; 3 - Minimização do consumo de 

materiais de construção prejudiciais ao ambiente; 4 - Substituição dos fluxos abertos, em 

que os recursos naturais são transformados em resíduos, em ciclos fechados suportados 

numa maior extensão em recursos locais; 5 - Um ambiente saudável para os habitantes”.  

Assim, segundo Quental et al. (2006), existem afortes indícios de que o planeamento 

urbano possa ajudar a cumprir estes objectivos: “directamente, através da minimização 

das pressões sobre o ambiente como o consumo de solo; indirectamente, agindo sobre as 

forças motrizes da sociedade de modo a que essas pressões sejam também reduzidas (por 

exº., redução de necessidades de transporte e do consumo de energia)”. O mesmo se 

refere em relação à forma como a sociedade poderá evoluir para a sustentabilidade num 

enquadramento conceptual robusto, propondo-se segundo Jan Rotmans et al., uma 

ferramenta integrada de planeamento que considere a cidade como um sistema complexo 

constituído por stocks e fluxos físicos, financeiros, de informação e de conhecimento. 

Promover-se-á assim, a avaliação da sustentabilidade urbana através da medição, análise e 

projecção de relações entre alterações de longo prazo (stocks) e de curto prazo (fluxos) 

(Rotmans, van Asselt & Vellinga, 2000, 268; In Quental et al. 2006). 

A teoria dos orientadores aplicado ao sistema urbano 

Na tentativa de melhor compreender a motivação humana e o seu impacte nas decisões e 

acções, Hartmut Bossel (2000, 339-342; In Quental et al. 2006) desenvolveu a teoria dos 

orientadores (orientators) para sistemas complexos. Defendeu orientadores base 

representando interesses fundamentais comuns a todos os sistemas que se auto-organizam. 

Definiu para o efeito, seis orientadores base determinados pelo ambiente, como se 

representa na Figura 7.3: “1 - existência: o sistema deve ser compatível com o estado 

normal do ambiente; 2 - efectividade: o sistema deve ser capaz de assegurar o 

fornecimento de recursos indispensáveis à sua existência; 3 - liberdade de acção: o 

sistema deve ter a capacidade de lidar de várias formas com os desafios colocados pela 

variabilidade ambiental; 4 - segurança: o sistema deve ser capaz de se proteger dos 

efeitos nefastos provocados pela variabilidade ambiental; 5 - adaptabilidade: o sistema 

deve ser capaz de aprender, adaptar-se e organizar-se de modo a gerar respostas mais 
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apropriadas à evolução do ambiente; 6 - co-existência: o sistema deve ser capaz de 

modificar o seu comportamento de modo a ter em consideração a existência de outros 

sistemas”. 

Segundo Quental et al. (2006), o entendimento de que uma cidade é um sistema complexo 

permite testar a teoria de Bossel.  

 
Figura 7.3 - Propriedades fundamentais do ambiente e respectivos orientadores 

(Bossel, 2000, 341). 

 

Por serem genéricos e aplicáveis a qualquer sistema, estes orientadores tornam-se pouco 

perceptíveis, pelo que Quental et al. procurou a sua aplicação à avaliação do sistema 

urbano, estruturando a tabela seguinte:  

Orientadores Propriedades do 
sistema urbano Temas envolvidos 

1. Existência: o sistema urbano 
deve ser compatível com o seu 
ambiente interno e externo 

Qualidade ambiental

• Saúde 
• Qualidade do ar, da água e do solo 
• Biodiversidade 
• Ruído 

2. Efectividade: o sistema 
urbano deve organizar-se de 
modo a manter-se e a 
prosperar 

Estrutura 

• Estrutura urbana (modelo de cidade, ocupação 
do solo, estrutura ecológica, vias de 
comunicação, passeios e ciclovias, 
estacionamento) 

• Estrutura populacional (demografia) 
• Base económica (emprego, sectores 

económicos,) 
3. Efectividade: o sistema 

urbano deve ser capaz de 
receber os recursos de que 
necessita, de os processar e de 
escoar os seus resíduos de 

Fluxos 

• Metabolismo (consumo de recursos, 
produção de resíduos) 

• Transportes (sistema de transportes, 
repartição modal) 

4. Liberdade de acção: o sistema 
urbano deve ter a capacidade de 
lidar com os desafios existentes 
e de tomar decisões 

Administração 

• Sistema político 
• Liberdades e garantias 
• Participação pública 
• Acesso à informação e sua divulgação 
• Transparência dos processos de decisão 
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Orientadores Propriedades do 
sistema urbano Temas envolvidos 

5. Segurança: o sistema deve 
ser capaz de se proteger de 
fenómenos ou situações que 
constituam uma ameaça 

Segurança 

• Segurança social 
• Protecção civil 
• Justiça 
• Risco 

6. Adaptabilidade: o sistema 
urbano deve ser capaz de evoluir 
e de se adaptar 

Inovação • Inovação 
• Estilos de vida 

7. Coexistência: o sistema deve 
ser capaz de interagir (cooperar 
ou competir) com outras 
regiões e com o mundo rural 

Coexistência • Comércio 
• Sistemas de comunicação 

8. Necessidades psicológicas: o 
sistema urbano deve 
proporcionar aos seus habitantes 
uma vida feliz e preenchida 

Necessidades 
psicológicas 

• Recreio 
• Educação e cultura 
• Desporto 
• Habitação 
• Rendimentos 
• Estrutura familiar 

 

Tabela 7.1 - Propriedades dos sistemas urbanos e orientadores adaptados a partir de 

Bossel (Quental et al. 2006). 

Os orientadores de Bossel foram assim transformados por Quental et al. (2006) em oito 

propriedades dos sistemas urbanos - i.e., as características que precisam de ser 

explicitadas para descrever uma cidade ou ambiente urbano - às quais correspondem 

diversas temáticas.  

Ainda segundo Quental et al. (2006) “A concepção de desenvolvimento sustentável deve 

ser entendida mais como uma trajectória do que como estado final. A utilização de 

indicadores retratando apenas o estado actual de um sistema pode ser redutora por 

ignorar eventuais tendências de evolução positivas ou negativas fundamentais para uma 

análise rigorosa. Assim, é necessário efectuar uma análise da evolução dos indicadores 

seleccionados”. 

Uma análise de sustentabilidade através do uso de indicadores, deverá segundo Quental et 

al. (2006), procurar em relação ao sistema urbano e numa leitura abrangente, uma 

avaliação: quantitativa (quantidade de materiais consumidos); qualitativa (substituição de 

materiais perigosos); da eficiência (melhoria na eficiência energética face ao aumento 

populacional); da relação com outros sistemas (importação e exportação de produtos e 

serviços). 
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7.3 - A SUSTENTABILIDADE COMO MODELO DE GESTÃO URBANA 

A cidade apresenta-se como palco de acções humanas, em resultado do ambiente natural 

alterado artificialmente pelo homem para satisfazer as suas necessidades como ser social. 

A cidade moderna é assim marcada cada vez mais, pela maximização de relações entre as 

referidas forças, implicando o afastamento das condições ecológicas naturais do ambiente 

urbano com reflexos directos sobre a qualidade de vida. 

O crescimento urbano desordenado tem uma relação directa com a qualidade do ambiente 

urbano e esta com a qualidade de vida dos residentes, enquanto “a qualidade ambiental 

não deve estar restrita à natureza ou ecossistema, pois engloba elementos da actividade 

humana com reflexos directos na vida do homem” (Leite & França, 2007, 139). 

A densificação populacional (com uma intensificação do uso e ocupação do solo) e a 

expansão urbana contribuíram para profundas alterações ambientais. Num plano sócio-

económico, Santos (1993, 10; citado por Leite & França, 2007, 139) refere-se à cidade 

“como relação social e materialidade, tornando-se criadora de pobreza, tanto pelo 

modelo socioeconómico de que é o suporte, como pela sua estrutura física, fazendo dos 

habitantes das periferias pessoas ainda mais pobres”. A pobreza não é apenas a 

indumentária do modelo socio-económico vigente, mas também do modelo espacial.  

Por vezes a urbanização faz-se acompanhar do fenómeno dos clandestinos, onde não se 

conseguiu dotar o contingente populacional imigrante com uma infraestrutura adequada. A 

crise pela qual passa hoje a cidade e o seu espaço urbano, em que ocorrem casos de 

ocupação de áreas de risco (encostas, leitos de cheia, áreas protegidas) e tendo como 

resultado áreas urbanas precárias e caóticas (com problemas económicos, ambientais e 

sociais), exige segundo Leite & França (2007, 140), uma nova relação com o meio. 

 

7.4 - ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE URBANA 

O desafio de medir  

As tentativas de construção de indicadores de sustentabilidade vêm-se apoiando em três 

vertentes: a biocêntrica - procurando indicadores biológicos e de equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas; a económica - traduzindo-se em avaliações económicas e dos recursos 

naturais; e a de construção de indicadores de sustentabilidade e de qualidade ambiental -  

combinando o ecossistema natural com o sistema económico e a qualidade de vida humana 

(Braga et al., 2003, 7). Neste estudo, procuram-se determinar índices e indicadores em 

torno da última vertente. 
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Os indicadores ambientais de sustentabilidade e de qualidade ambiental traduzem-se em 

modelos de interacção da actividade antrópica e/ou meio ambiente, que poderão ser 

classificados em indicadores de estado, pressão e resposta3. Entendem-se estes indicadores 

como parte de um processo de aperfeiçoamento dos índices de desenvolvimento4. A 

medição da sustentabilidade exige ainda a integração de informações de uma pluralidade 

de áreas de conhecimento, pelo que torna num desafio, uma coerente e resumida avaliação 

e comunicação.  

Concepção dos índices de sustentabilidade urbana 

Braga et al. (2003, 10-11) preconiza um sistema de índices de sustentabilidade municipal 

subdividido em 4 conjuntos temáticos: a) qualidade do sistema ambiental local; b) 

qualidade de vida humana; c) pressão antrópica 5; d) capacidade política e institucional.  

Assim, seguindo Braga et al. (2003, 10-11) neste estudo, pretende-se tirar partido da 

integração de indicadores relativos à combinação dos quatro índices para medir a 

sustentabilidade urbana por freguesia:  

1. O índice de qualidade do sistema ambiental local - na edição do grau de saúde do 

sistema urbano da freguesia;  

2. O índice de qualidade de vida humana - na medição da capacidade da área urbana da 

freguesia para reduzir desigualdades sociais e dotar os habitantes de boas condições de 

vida e de um ambiente construído seguro e saudável (variáveis de qualidade da 

habitação, saneamento básico e segurança ambiental reflectem a qualidade do ambiente 

construído quanto a condições adequadas para uma vida humana saudável); 

                                                      
3 Os indicadores de estado descrevem a situação presente dos sistemas naturais (física ou biológica), os 

indicadores de pressão medem e/ou avaliam as pressões exercidas pelas actividades antrópicas sobre os 
sistemas naturais, e os indicadores de resposta avaliam a qualidade das políticas adoptadas para responder 
e/ou minimizar os impactos antrópicos (Herculano, 1998; ESI, 2002 In Braga et al., 2003, 7). 

4 A utilização de indicadores para medir o desempenho económico data do final da década de 50 com a 
generalização do uso do PIB como indicador do progresso económico. Nos anos 90, reconhecendo-se o 
caracter restritivo do PIB, adoptou-se o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) para medir o 
desenvolvimento económico e humano, sintetizando a expectativa de vida, a taxa de alfabetização, a 
escolaridade e o PIB per capita. Ora, a determinação de um índice sintético de desenvolvimento 
sustentável, torna-se mais complexo dada a necessidade de contar com inúmeras variáveis, uma vez que a 
dimensão ambiental do desenvolvimento se compõe de aspectos relativos à saúde e capacidade de suporte 
do ambiente, ao controle de fontes poluentes, à administração dos recursos naturais e à equidade inter e 
intra geracional (Braga et al., 2003, 8).  

5 Pressão antrópica - Influência humana no meio ambiente. O desmatar é um tipo de pressão antrópica. 
Degradação do ambiente no decurso de uma alteração física, química e/ou biológica causada pela 
actividade humana. Consultado a 2008-06-03 em http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/glossario. 
Índice de Redução da Pressão Antrópica - Indicador que mede a pressão exercida pela intervenção 
antrópica (urbanização e principais actividades económicas) sobre o sistema ambiental local, com especial 
atenção para seu potencial poluidor, ritmo de crescimento e concentração espacial.  
Consultado a 2008-06-03 em http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/GT_MA_ST29_ 
Braga _ texto.pdf 
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3. O índice de pressão antrópica  - na medição do potencial de degradação e do grau de 

impacto antrópico na área urbana da freguesia (o índice de pressão antrópica mede o 

inverso da sustentabilidade, avaliando o potencial de impacto e de degradação através 

da “pressão” exercida pela intervenção antrópica - urbanização e principais actividades 

económicas - sobre o sistema urbano local, tendo em atenção o potencial poluidor, o 

ritmo de crescimento e de concentração espacial; entram na sua composição 3 

indicadores: pressão urbana, pressão industrial e pressão agropecuária); 

4. O índice de capacidade político institucional - na medição da robustez política e 

institucional face aos desafios (este índice mede a capacidade do sistema político, 

institucional, social e cultural local nas respostas aos desafios de sustentabilidade). 

Os índices referidos contemplam em conjunto, indicadores de estado, pressão e resposta, 

reflectindo as condições à escala urbana local. No Quadro seguinte apresenta-se uma 

composição dos indicadores propostos por Braga et al., (2003, 12) utilizados nos índices de 

qualidade de vida humana, da pressão antrópica e da capacidade político-institucional: 

 
ÍNDICES 
TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Qualidade da habitação Percentagem de habitações sub-normais 

Condições de vida Índice de longevidade - IDH  
Índice de educação - IDH 

Rendimento Índice de rendimento - IDH 

Saúde e segurança 
ambiental 

Índice de mortes em acidentes de trânsito 
Índice de mortes por doenças respiratórias 
Índice de mortes por doenças parasitárias 
Índice de mortes homicídios 

Qualidade de 
vida humana 

Serviços sanitários 
Índice de abastecimento de água 
Índice de saneamento básico  
Índice de serviço de recolha de lixo 

Pressão urbana 

Taxa de pressão populacional 
Densidade habitacional por compartimento 
Número de veículos per capita 
Consumo energético urbano 

Pressão industrial Intensidade energética industrial 

Pressão agropecuária 

Densidade de lavouras e pastagens no município 
Taxa de crescimento média de lavouras e pastagens nos 10 últimos anos 
Intensidade energética rural 
Proporção da área ocupada por matas e florestas plantadas e área ocupada 
por matas e florestas naturais nos estabelecimentos 

Pressão 
antrópica 

Cobertura vegetal Cobertura vegetal 

Autonomia político-
administrativa 

Autonomia fiscal 
Endividamento público 
Peso eleitoral 

Gestão pública municipal 

Funcionários com nível superior  
Informatização 
Conselhos de política urbana e descentralização 
Instrumentos de gestão urbana 

Gestão ambiental Conselho de meio ambiente  
Número de unidades de conservação municipal 

Capacidade 
institucional 

Informação e participação 

ONG’s ambientalistas  
Participação político-eleitoral 
Imprensa escrita 
Imprensa falada 

 

Tabela 7.2 - Índices temáticos e indicadores (Fonte: Braga et al., 2003, 12) 
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7.5 - A SUSTENTABILIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS 

Indicadores de sustentabilidade dos espaços públicos urbanos 

As cidades surgem como sinónimo de caos e crescimento desordenado, associando-se-lhe 

ainda o espaço público como lugar de desordem e de degradação física e ambiental, 

enquanto com estas características a cidade ganha dimensões de agorafobia e de anticidade 

(Romero et al., 2004a, 2). É nas conferências Habitat I (1976) e Habitat II (1996) que se 

confirma que as cidades haviam sido consideradas como desgraça a evitar, redundando em 

propostas de “fixação da população no campo” e de fortalecimento de políticas agrícolas, 

evitando-se o “êxodo rural” e o “crescimento das cidades”. A partir daí se passou a 

entender as cidades como realidades a transformar para melhor e não como um problema a 

evitar, promovendo-se políticas de fixação da população e criando-se um espaço para uma 

vida melhor em sociedade; abandonou-se a ideia de cidade como caos, evoluindo-se para a 

ideia de que o futuro do Planeta dependerá da evolução das soluções urbanísticas 

integradas numa ideia de sustentabilidade (Romero et al., 2004a, 2-3).  

As questões centrais pressupõem o modo como articular a produção social com a espacial 

na busca de um projecto de cidade sustentável e igualitária, e ainda como medir e 

monitorar as suas qualidades. 

Face à complexidade do espaço urbano e procurando uma articulação dos indicadores de 

sustentabilidade dos espaços públicos, Romero et al. (2004a, 3) preconiza um recorte 

temático dos aspectos que estruturam o urbano: acessibilidade, mobilidade, segregação 

sócio-espacial, gestão dos recursos hídricos e os aspectos bio-climáticos dos espaços 

públicos.  

Segundo Romero et al., (2004a, 4), a dificuldade em estabelecer instrumentos de 

acompanhamento e qualificação dos espaços intra-urbanos, vem caracterizando a 

incapacidade da acção institucional em estabelecer uma acção permanente e eficaz na 

revitalização do espaço público urbano. 

O espaço intra-urbano e os indicadores de sustentabilidade 

Pese a profusão de conceitos na elaboração de políticas urbanas, Romero et al., (2004a, 7-

8), consideram necessária uma relação intrínseca entre espaço, economia e sociedade, 

envolvendo como premissa base, que a sustentabilidade passe necessariamente pelo 

espaço intra-urbano. Indicadores são estatísticas analisadas no tempo e medidas em 

determinado espaço, pelo que fornecem informações sobre as tendências e 

comportamentos dos fenómenos abordados. A construção de modelos de representação das 

condições de vida da população e dos seus espaços urbanos através de indicadores e 
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índices pressupõe atributos que respondam às diferentes dimensões de análise. Alguns 

investigadores (Sachs, 1993; Acselrad, 2001) vêm apontando elementos de convergência 

no conceito de sustentabilidade envolvendo a questão social, ambiental e económica. 

Apesar de “serem poucos os teóricos que incorporam a dimensão do espaço intra-urbano 

como elemento de análise”, um urbanismo sustentável deve englobar de forma integrada 

as múltiplas vertentes da sustentabilidade, de modo a que uma cidade sustentável se 

traduza numa fixação humana assente numa sociedade consciente do seu papel 

transformador dos espaços no sentido de uma “acção sinergética entre prudência 

ecológica, eficiência económica e equidade sócio-espacial” (Romero et al., 2004a, 6-8). 

Indicadores de sustentabilidade urbana na análise bio-climática dos espaços públicos 

A integração interdisciplinar entre urbanismo, geografia, engenharias ambiental e urbana, 

demografia e estatística é cada vez mais considerada no processo de planeamento. 

Acontece ainda que em relação a indicadores associados aos aspectos bio-climáticos dos 

espaços públicos, diversos investigadores procuram já uma integração entre o clima, usos 

do solo, materiais, relevo, vegetação e morfologia das edificações. Neste contexto, 

aplicado a alguns modelos no tratamento de fenómenos climáticos, Duarte (2000), citado 

por Romero et al., (2004a, 11), propõe a substituição do termo população por “densidade 

construída”, por esta apresentar uma mais forte relação casual com o aquecimento urbano 

e ser mais permanente e fácil de quantificar, preconizando assim, a construção de 

indicadores relacionando densidade construída, arborização e superfícies de água em áreas 

urbanizadas. Ora, a articulação das diferentes análises pode ainda tirar partido da 

correlação entre morfologia urbana, desempenho bioclimático do espaço público e 

condições de vida da população utente dos espaços urbanos (Romero et al., 2004a, 11-12). 

Acessibilidade, mobilidade urbana e sustentabilidade do espaço urbano 

Casos de vulnerabilidade social e segregação sócio-espacial poderão ser medidas pelas 

condições de vida da população e pelas relações que a mesma estabelece com os espaços 

urbanos, tanto no que se refere à acessibilidade como à mobilidade urbana (Romero et al., 

2004a, 14-15). Neste caso os indicadores de acessibilidade têm como principais atributos 

de análise, os arruamentos, as vias, a distribuição espacial das actividades, a iluminação e a 

capacidade física das pessoas. Para aferir a eficiência de uma rua quanto à acessibilidade é 

necessário considerar os aspectos físicos da adaptação, a regularidade, a continuidade, o 

revestimento e os aspectos sociais (i.e., percentagem da população portadora de 

necessidades especiais).  
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Considerando a dispersão das actividades numa área urbana, torna-se difícil que todas as 

partes da cidade venham a ter o mesmo nível de acessibilidade. Considerando este facto 

incontornável, Romero et al. (2004a, 15-16) preconizam que o conceito de mobilidade seja 

considerado como uma medida de equidade na fixação territorial entre diferentes grupos 

populacionais numa área urbana, traduzindo-se num indicador de redireccionamento 

aadoptar na política de transportes e de distribuição espacial das actividades urbanas, 

orientando políticas de intervenção para uma coexistência equilibrada de diferentes modos 

de transporte. 

 

7.6 - O ÍNDICE DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL6 

Vulnerabilidade e resiliência do território urbano 

A gestão da vulnerabilidade emerge como parte fundamental de qualquer estratégia de 

desenvolvimento sustentável. Concentrando-se nas condições actuais e do futuro, com ela 

se analisam os riscos de perigos e das capacidades naturais e adquiridas para resistir aos 

danos. O pressuposto subjacente é o de que, quanto maior a degradação dos ecossistemas 

de um território (como resultado de perigos naturais e antropogénicos passados), maior a 

probabilidade de ser mais vulnerável a riscos futuros (Kaly et. al., 2005, 6). 

Vulnerabilidade refere-se à tendência para uma entidade ser danificada, enquanto 

resiliência é a capacidade de uma entidade resistir ou recuperar dos danos. Poder-se-á 

analisar a vulnerabilidade/resiliência urbana, isto é, para um território edificado. Neste 

contexto, uma análise aplicada à área urbana do município poderá ser o resultado de um 

conjunto de factores, caracterizando-se como vulnerabilidade do município: as 

características próprias do município + forças da natureza + usos humanos + alterações 

climáticas (adaptado de Pratt et. al., 2004, 1-2). 

A vulnerabilidade dos sistemas urbanos é composta por mais do que apenas o risco de 

catástrofes e de boa ou má gestão do território. Não se tratando de entre outras, apenas de 

alterações climáticas, poder-se-á também incluir o entendimento de quão bem qualquer 

sistema urbano pode fazer face a eventuais riscos. Será impossível trabalhar para a boa 

qualidade de vida e para o crescimento urbano ao abrigo de um modelo de 

desenvolvimento sustentável se não se considerarem os danos que possam ocorrer de 

influências externas e internas (Pratt et. al., 2004, 5). 

 

                                                      
6 Environmental Vulnerability Index (EVI 2004). In http://www.vulnerabilityindex.net/EVI_2005. htm, 

consultado em 2008-02-20. 
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Mecânica, estrutura e a lógica do EVI 

O Índice de Vulnerabilidade Ambiental (EVI) proporciona uma medição imediata da 

vulnerabilidade do ambiente natural de um território, trduzindo-se numa forma simples de 

caracterizar a vulnerabilidade desse sistema e sendo suficientemente flexível na aplicação a 

qualquer dimensão territorial. A integridade do ecossistema e a sua exposição a riscos 

naturais e antropogénicos constitui a base para definir o que significa vulnerabilidade 

ambiental, considerando-se que são riscos para o ambiente, quaisquer eventos ou processos 

que possam causar danos à integridade dos ecossistemas (Pratt et. al., 2004, 9-10). 

A vulnerabilidade poderá ser definida como o potencial de atributos de um sistema 

humano ou natural, para responder à adversidade dos acontecimentos, resultando essa 

vulnerabilidade ou dano de uma combinação das características inerentes a um território, 

às forças da natureza (alterações climáticas) e aos usos humanos, fornecendo ainda 

indicações de quão sustentável é a vida humana no seu meio ambiente (Kaly et. al., 2005, 

4). 

Cálculo do EVI por território 

O cálculo do EVI requer a compilação de dados ambientais pertinentes sobre a 

vulnerabilidade em relação a 50 indicadores, incluindo variáveis para as quais as respostas 

são numéricas, qualitativas e a diferentes escalas, sendo mapeados numa escala de 

vulnerabilidade de 1 a 7. As pontuações da vulnerabilidade para cada indicador são 

acumuladas, por categorias ou por sub-índices e calculadas as médias, enquanto a média 

global dos indicadores geram o EVI do território em análise. Os 50 indicadores EVI 

repartem-se pelas seguintes categorias: alterações climáticas, biodiversidade, água, 

agricultura e pescas; aspectos da saúde humana, desertificação e exposição às catástrofes 

naturais (Pratt et. al., 2004, 17). 

Alguns indicadores do Índice de vulnerabilidade ambiental (EVI) 

Descrevem-se e caracterizam-se sinteticamente os indicadores do EVI com maior maior 

interesse no contexto deste trabalho, e de grande relevância e capacidade de aplicação à 

medição da sustentabilidade urbana: 
1. Ventos fortes: Média anual dos ventos fortes nos últimos cinco anos (somando as velocidades do 

vento nos dias em que o registo máximo da sua velocidade tenha sido superior a 20% em relação à 

média da velocidade máxima do vento nos 30 anos para aquele mês), calculados em relação a todas 

as estações climáticas de referência (Pratt et. al., 2004a, 1); 

2. Períodos secos: Défice (mm) das precipitações médias anuais nos últimos 5 anos em relação a todos os 

meses com menos 20% de quebra de precipitação média mensal em relação à média dos 30 anos de 
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precipitação, calculados em relação a todas as estações climáticas de referência (Pratt et. al., 2004a, 

2); 

3. Períodos húmidos: Excesso da precipitação média anual (mm) nos últimos 5 anos para todos os meses 

com mais de 20% em relação à precipitação média mensal dos últimos 30 anos, calculados em 

relação a todas as estações climáticas referência (Pratt et. al., 2004a, 3); 

4. Períodos quentes: Média anual das temperaturas em excesso (graus) nos últimos 5 anos para todos os 

dias com temperatura superior a 5° C em relação à média mensal máxima dos últimos 30 anos, 

calculados em relação a todas as estações climáticas referência (Pratt et. al., 2004a, 4); 

5. Períodos frios: Défice médio anual da temperatura (graus) nos últimos 5 anos para todos os dias mais 

frios 5° C do que a média mensal mínima dos últimos 30 anos, calculados em relação a todas as 

estações climáticas referência (Pratt et. al., 2004a, 5); 

8. Terramotos/ sismos: Magnitude sísmica local/ energia acumulada de terramoto numa fronteira 

terrestre de 100 km medida como Magnitude Local (ML)> 6,0 e ocorrendo a uma profundidade igual 

ou inferior a quinze quilómetros (<15 km profundidade) durante 5 anos (a dividir pela área territorial) 

(Pratt et. al., 2004a, 8); 

10. Deslizamentos de terras: Número de deslizamentos7 registados nos últimos 5 anos, divididos pela 

área territorial (Pratt et. al., 2004a, 10); 

11. Área territorial: Total de área territorial (km2). (Pratt et. al., 2004a, 11); 

12. Dispersão do território: Rácio da extensão das fronteiras (terrestres) em relação à área territorial 

total. (Pratt et. al., 2004a, 12); 

13. Isolamento: Afastamento/ distância ao centro urbano/ à freguesia mais próxima (Pratt et. al., 2004a, 

13); 

14. Relevo: Diferença altimétrica (ponto mais alto subtraído do ponto mais baixo na freguesia) (Pratt et. 

al., 2004a, 14); 

15. Terras baixas: Percentagem da superfície do território abaixo ou igual a 50 metros acima do nível do 

mar (área territorial sujeita a inundação) (Pratt et. al., 2004a, 15); 

16. Limites: Limites/ fronteiras territoriais partilhados com outras freguesias (Pratt et. al., 2004a, 16); 

24. Cobertura vegetal: Percentagem de cobertura e re-cobertura vegetal natural (inclui florestas, zonas 

húmidas, pradarias (Pratt et. al., 2004a, 25); 

25. Perda de cobertura vegetal: Variação percentual de cobertura da vegetação natural nos últimos 

cinco anos (Pratt et. al., 2004a, 26); 

26. Fragmentação do habitat: Comprimento total das estradas na freguesia a dividir pela área territorial 

(Pratt et. al., 2004a, 27); 

27. Degradação de área territorial: Percentagem de área territorial grave ou muito gravemente 

degradada (Pratt et. al., 2004a, 28); 

28. Reservas territoriais: Percentagem de área territorial legalmente protegida (Pratt et. al., 2004a, 29) 

                                                      
7 Número de deslizamentos (de terras, de lamas, avalanches) com duração superior a 30 segundos verificados 

ao longo dos últimos 5 anos, divididos pelas áreas montanhosas (áreas de montanha são quaisquer a 1000 
metros acima do nível do mar). 
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30. Agricultura intensiva: Produção agrícola intensiva anual em toneladas/ano de produtos animais 

(inclui aquicultura, suínos, aves de capoeira) produzidos nos últimos cinco anos por quilómetro 

quadrado de superfície territorial (Pratt et. al., 2004a, 31); 

33. Biotecnologia: Número cumulativo de experiências deliberadas no terreno de organismos 

geneticamente modificados realizados na Freguesia /país desde 1986. (Pratt et. al., 2004a, 34); 

36. Água reciclada: Utilização média anual de água como percentagem de uma reciclagem de recursos 

hídricos reciclados nos últimos 5 anos (Pratt et. al., 2004a, 37);  

38. Produção de resíduos: Média anual do montante líquido relativo à importação e produção de 

resíduos tóxicos, perigosos e urbanos por quilómetro quadrado superfície territorial nos últimos 5 

anos (Pratt et. al., 2004a, 39); 

39. Tratamento de resíduos: Percentagem média anual de resíduos perigosos, tóxicos e urbanos 

eficazmente geridos e tratados nos últimos 5 anos. (Pratt et. al., 2004a, 40); 

40. Indústria: Média anual da utilização de electricidade na indústria nos últimos 5 anos por quilómetro 

quadrado de território (Pratt et. al., 2004a, 41); 

42. Exploração mineral: Média anual da produção mineral (inclui toda a exploração mineral à superfície 

e no subsolo em minas e pedreiras) por km2 de superfície territorial nos últimos 5 anos (Pratt et. al., 

2004a, 43); 

43. Saneamento: Densidade da população sem acesso a saneamento seguro (Pratt et. al., 2004a, 44); 

44. Veículos automóveis: Número de veículos automóveis por quilómetro quadrado da área territorial 

(dados mais recentes) (Pratt et. al., 2004a, 45); 

45. População: Densidade populacional total (habitantes por km2 de área territorial) (Pratt et. al., 2004a, 

46); 

46. Crescimento populacional: Taxa de crescimento anual da população nos últimos 5 anos (Pratt et. al., 

2004a, 47); 

47. Turismo: Média anual do número de turistas internacionais por km2 de área territorial nos últimos 5 

anos. (Pratt et. al., 2004a, 48) 

 

7.7 - O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (ESI 2005)8 

O ESI e a medição da sustentabilidade urbana 

A sustentabilidade é uma característica dos sistemas dinâmicos que se mantêm ao longo 

do tempo, considerando-se a sustentabilidade urbana como a manutenção num longo prazo 

de recursos ambientais do espaço urbano valorizadas num contexto humano em evolução. 

Procurando constituir-se num medidor relevante das condições ambientais, o ESI centra-se 

no estado dos sistemas ambientais naturais e construídos. Nestes sistemas o ESI mede as 

pressões (incluindo o esgotamento dos recursos naturais e as taxas de poluição) e mede os 

impactos e respostas, bem como a vulnerabilidade humana às alterações ambientais. O ESI 

dá ainda pistas quanto à capacidade da sociedade de lidar com as pressões ambientais e o 

                                                      
8 Environmental Sustainability Index 2005 (ESI 2005) 
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contributo das regiões para o equilíbrio global. Estabelecem-se no Quadro _? as cinco 

componentes fundamentais e as lógicas que estruturam o ESI: 

COMPONENTE LÓGICA 

1. Sistemas 
Ambientais 

Um território é ambientalmente mais sustentável, na medida em que os seus 
sistemas ambientais vitais sejam mantidos a níveis saudáveis e à medida que 
os níveis melhorem em vez de se deteriorarem. 

2. Redução das 
pressões/stress 
ambiental 

Um território é ambientalmente mais sustentável, na medida em que os 
níveis de pressão antropogénica sejam suficientemente baixos para não 
provocar danos aos seus sistemas ambientais. 

3. Redução da 
vulnerabilidade 
humana 

Um território é ambientalmente mais sustentável, na medida em que as 
pessoas e os sistemas sociais não sejam vulneráveis às perturbações 
ambientais que afectam o bem-estar humano base; tornar-se menos 
vulnerável é sinal de que uma sociedade está no bom caminho para uma 
maior sustentabilidade. 

4. Capacidade 
institucional e social 

Um território é ambientalmente mais sustentável, na medida em que detenha 
instituições sociais competentes e tenha subjacentes padrões sociais de 
competência, atitudes e redes que desencadeiem resposta eficaz aos desafios 
ambientais. 

5. Sustentabilidade/ 
gestão global 

Um território é ambientalmente mais sustentável, se cooperar com outros 
territórios na gestão de problemas ambientais comuns, e se reduzir os 
impactos ambientais negativos transfronteiriços para níveis que não causem 
danos significativos. 

 
Tabela 7.3 - Componentes do Índice de Sustentabilidade Ambiental (ESI 2005, 11) 

Indicadores e variáveis do ESI 

Ao separem-se no ESI os cinco componentes para fins analíticos, cada um deles engloba 

por sua vez três a seis “indicadores” de sustentabilidade ambiental. No ESI consideram-se 

21 indicadores agregados como sendo os blocos fundamentais para a avaliação da 

sustentabilidade ambiental. A pontuação do ESI é dada pela média ponderada da 

pontuação dos 21 indicadores, proporcionando cada indicador 2 a 12 conjuntos de dados, 

num total de 76 variáveis. Por exemplo, a qualidade do ar traduz-se num indicador 

composto incluindo variáveis de monitorização da concentração de óxidos de azoto, 

dióxido de enxofre e partículas (ESI 2005, 12-13). 

 
COMPONENTES Nº. INDICADORES 

1 Qualidade do ar 
2 Biodiversidade 
3 Terra/solo 
4 Qualidade da Água 

1. Sistemas 
Ambientais 

5 Quantidade de Água 
6 Redução da poluição atmosférica 
7 Redução do stress do ecossistema 
8 Redução da pressão demográfica 
9 Redução dos resíduos & Pressões do Consumo 

10 Redução do stress hídrico 

2. Redução da 
pressão ambiental 

11 Gestão de Recursos Naturais 
12 Saúde Ambiental 3. Redução da 

vulnerabilidade 13 Sustento Humano básico 
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COMPONENTES Nº. INDICADORES 
humana 14 Redução da vulnerabilidade aos desastres naturais relacionados com o 

ambiente 
15 Gestão Ambiental 
16 Eco-Eficiência 
17 Responsabilidade do Sector Privado 

4. Capacidade 
social e 
institucional 

18 Ciência e Tecnologia 
19 Participação esforços cooperativos Internationais 
20 Emissão de Gases com efeito de estufa 5. Gestão Global 
21 Redução das pressões ambientais transfronteiriças 

 

Tabela 7.4 - Indicadores do Índice de Sustentabilidade Ambiental (ESI 2005, 13). 
 

Valia da medição da sustentabilidade urbana 
A validade, a interpretação e o poder caracterizador de um índice de sustentabilidade 

ambiental ao nível urbano, dependem sobretudo da qualidade e da exaustão dos dados de 

entrada. 

Enquanto se reconhece que “medir” a sustentabilidade do ambiente urbano se traduz num 

desafio, ocorrem equívocos comuns quanto às inerentes dificuldades, isto é: apesar da 

sustentabilidade ser um conceito abstracto, ainda assim, ela poderá ser medida através de 

indicadores concretos; traduzindo-se num conceito multi-facetado, as suas medições 

relacionam-se casuisticamente de múltiplas formas, diminuindo a sua capacidade; o termo 

ambiente é excessivamente abrangente, requerendo uma atenção ao passado, ao presente e 

ao futuro; falta uma unidade de medida comum, com que se facilitaria uma definição de 

sustentabilidade ambiental.  

 

7.8 - MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NAS ÁREAS URBANAS 

Medição da sustentabilidade urbana 

Acselrad (1999 in Braga, 2006) alerta que a forma como se articulam conceitos sobre as 

questões ambiental e urbana, fazem parte de um jogo de poder em torno da apropriação do 

território e dos seus recursos, procurando legitimar discursos e práticas sociais. São três as 

matrizes discursivas de sustentabilidade urbana identificadas por Acselrad (1999, In Braga 

2006): 

“1ª. Representação tecno-material da cidade, combinando modelos de racionalidade 

energética com modelos de equilíbrio metabólico e reduzindo a sustentabilidade urbana 

ao aspecto estritamente material; 

2ª. Representação da cidade como espaço da qualidade de vida, combinando modelos de 

pureza, de cidadania e de património e remetendo a sustentabilidade para um processo de 
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construção de direitos que possam equacionar as externalidades negativas responsáveis 

pela não-sustentabilidade urbana.  

3ª. Centrada na reconstituição da legitimidade das políticas urbanas, combinando 

modelos de eficiência e equidade, para além de remeter a sustentabilidade à construção de 

pactos políticos capazes de reproduzir as suas próprias condições de legitimidade.” 

Em consonância com a terceira das matrizes discursivas da sustentabilidade urbana 

identificadas por Acselrad (1999, In Braga, 2006), a preferência recai sobre a definição do 

Urban World Forum (2002), que define sustentabilidade urbana com base no 

estabelecimento de um conjunto de prioridades: superar a pobreza, promover equidade, 

melhorar a segurança ambiental e prevenir a degradação, estar atento à vitalidade 

cultural e ao capital social para fortalecer a cidadania e promover o envolvimento cívico. 

Da necessidade de provisão de informação sobre a qualidade para guiar a tomada de 

decisões relativas à sustentabilidade urbana, surgiram desde o final da década dos 80, 

várias iniciativas de construção de índices e indicadores. Tais iniciativas tomaram por base 

o modelo de pressão-estado-resposta (OECD, 1994), ou a sua variante força motriz-

estado-resposta (United Nations, 2001)9.  

Concepção dos índices de sustentabilidade urbana  

Um Sistema de Índices de Sustentabilidade Urbana, tem por objectivo constituir uma 

ferramenta de análise da sustentabilidade dos espaços urbanos. Em vez de um índice 

síntese, procura-se segundo Braga et. al., (2003), a construção de um sistema de índices 

temáticos, como nas versões mais recentes do Programa de Indicadores Urbanos do 

Habitat (UNCHS, 2004) e dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas (United Nations, 2001).  

Em consonância com a definição de sustentabilidade urbana, Tânia Braga (2006) considera 

um Sistema de Índices de Sustentabilidade Urbana composto por três índices temáticos: 

índice ambiental, índice de capacidade político-institucional e índice de desenvolvimento 

humano municipal. O índice ambiental mede prioridades de sustentabilidade urbana 

quanto à melhoria da segurança ambiental e prevenção da degradação. O índice de 

capacidade político-institucional mede prioridades de sustentabilidade urbana relativas ao 

fortalecimento da cidadania e envolvimento cívico. O índice de desenvolvimento humano 

                                                      
9 Neste modelo, os indicadores de estado procuram descrever a situação presente, física ou biológica dos 

sistemas naturais. Os indicadores de pressão, ou força motora, tentam avaliar e medir as pressões 
exercidas pelas actividades antrópicas sobre os sistemas naturais ou as forças motrizes que geram tais 
pressões, respectivamente. Os indicadores de resposta procuram avaliar a qualidade das políticas para 
responder, minimizando os impactos antrópicos. 
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municipal mede prioridades de sustentabilidade urbana relativas à superação da pobreza e 

na promoção da equidade. 

A escolha preliminar dos indicadores e variáveis foi baseada nas matrizes de 

sustentabilidade propostas em vários projectos10. 

Adoptando à partida a concepção de Tânia Braga (2006), considera-se o Índice Ambiental 

composto por indicadores relacionando-se com objectivos de segurança ambiental e 

prevenção da degradação: medindo a qualidade do ambiente, em relação ao ambiente 

natural (recursos hídricos e cobertura vegetal) e ao ambiente construído (serviços 

sanitários e qualidade da habitação). Os demais indicadores relacionam-se inversamente 

com a pressão ambiental gerada pela intervenção antrópica sobre as áreas urbanas. 

Indicadores relativos à QUALIDADE DO AMBIENTE: 

1 - Recursos hídricos - a qualidade dos recursos hídricos é importante face aos objectivos 

de segurança ambiental urbana, enquanto o seu comprometimento fragiliza os sistemas 

naturais e compromete as condições de vida;  

2 - Cobertura vegetal - a sua preservação é de grande importância para a segurança 

ambiental urbana e prevenção da degradação; 

3 - Qualidade do ar - indicador importante em relação à qualidade do ambiente urbana; 

4 - Qualidade do solo - indicador chave em relação à qualidade do ambiente urbano; 

5 - Serviços sanitários - indicador importante na segurança do ambiente urbano e 

prevenção da degradação; 

6 - Habitação adequada - (inverso da taxa de habitações sub-normais) indicador 

importante para o objectivo de segurança do ambiente urbano em função da segurança 

do ambiente construído. 

Indicadores de medição da PRESSÃO AMBIENTAL GERADA PELA PRESSÃO 

ANTRÓPICA: 

7 - Pressão industrial - mede a pressão exercida pelas actividades industriais sobre o 

ambiente urbano e a qualidade de vida da população; 

8 - Pressão intra-habitacional - mede a pressão exercida pelas habitações sobreocupadas, 

associando-se ao risco para a saúde humana; 

                                                      
10 Indicadores de Sustentabilidade (Rabelo et. al., 2007); Índices de Sustentabilidade Municipal (Braga et. al., 

2003); Indicadores de Sustentabilidade dos Espaços Públicos Urbanos (Romero et. al., 2004a); 
Indicadores mais quantificáveis da sustentabilidade urbana (Almeida, (2006); Índice de sustentabilidade 
urbana (Braga et. al., 2008); Environmental Sustainability Index Report (ESI, 2005); Environmental 
Performance Index - Pilot 2006 (EPI, 2006); Environmental Performance Index - 2008 (EPI, 2008); 
Environmental Vulnerability Index (Pratt et. al., 2004; Pratt et. al., 2004a; Kaly et. al., 2005). 
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9 - Pressão por consumo doméstico - mede a pressão exercida pela habitação de alto poder 

de compra, levando pela sua heterogeneidade a que a cidade combine desafios face à 

sustentabilidade urbana em função de um conflito entre a pobreza e a riqueza; 

10 - Pressão automóvel - (número de veículos per capita) mede a pressão exercida pelo 

número de automóveis em circulação, sendo a principal fonte de emissão de poluentes 

atmosféricos em zonas densamente urbanizadas.  

Indicadores de medição da CAPACIDADE POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 

O índice de Capacidade Política-Institucional avalia a capacidade do sistema político-

institucional e da sociedade, em relação aos desafios da sustentabilidade urbana, sendo 

medido através dos seguintes indicadores: 

11 - Autonomia político-fiscal - mede o grau de independência fiscal relativamente à 

política local; 

12 - Gestão pública municipal - mede a eficiência da administração municipal;  

13 - Gestão ambiental municipal - mede a eficiência da administração municipal na gestão 

ambiental urbana; 

14 - Informação e participação política - mede o grau de envolvimento cívico. 

Indicadores mais quantificáveis da sustentabilidade urbana adoptados em Portugal 
Com a introdução do conceito de desenvolvimento sustentável após a década de 1990, 

verifica-se a necessidade de avaliar o desempenho face a metas estabelecidas e ainda de 

proceder a comparações internacionais e nacionais. Os indicadores de sustentabilidade 

urbana destinam-se a monitorizar a evolução do ambiente urbano e do desenvolvimento 

sustentável, constituindo-se num instrumento cada vez mais de apoio à gestão urbanística e 

à tomada de decisões (Almeida, 2006). 

Em Portugal dão-se os primeiros passos na avaliação do desempenho ambiental urbano, 

através de iniciativas da Administração Central através do: Instituto do Ambiente, com a 

publicação do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, 2000; Instituto 

Nacional de Estatística com a Secção Permanente das Estatísticas de Base Territorial; 

DGOTDU com a Abordagem aos indicadores Comuns Europeus, 2004; e ainda o Governo 

com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), 2006. Algumas 

Universidades vêm também desenvolvendo estudos nas diversas dimensões do 

desenvolvimento sustentável, e na Administração Local, algumas Câmaras Municipais 

vêm desenvolvendo indicadores de apoio à gestão urbanística (caso do Porto, Oeiras, Faro 

e Almada) (Almeida, 2006). 
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Virgínia Almeida (2006) apresenta como perspectivas de futuro, a Política de Cidades, o 

Observatório do Ordenamento do Território e o Sistema Nacional de Informação 

Territorial (SNIT)11 

Para uma avaliação da sustentabilidade, Virgínia Almeida (2006) sugere a aplicação dos 

seguintes 10 Indicadores Urbanos Comuns Europeus, desagregados em variáveis que 

procuram avaliar o impacto das políticas urbanas na vertente económica, social e 

ambiental: 
Indicadores principais Variáveis por indicador 

1.1 - Grau de satisfação da população com os serviços prestados 
1 Satisfação da população 

com as políticas locais 1.2 - Participação da população na comunidade local 

2 Contribuição local para as 
alterações climáticas globais 2.1 – Emissões de GEE 

3.1 - Número de viagens sistemáticas por modo de transporte 

3.2 - Tempo médio dispendido nas viagens sistemáticas por modo de transporte 3 Mobilidade da população e 
passageiros transportados 

3.3 - Distancia média das viagens sistemáticas por modo de transporte 
4.1 - Acessibilidade a espaços públicos livres 
4.2 - Acessibilidade a equipamentos de educação básica 

4.3 - Acessibilidade a equipamentos primários de saúde 
4.4 - Acessibilidade a estabelecimentos de comércio diário 

4 
Acessibilidade a espaços 
públicos livres e serviços 
básicos 

4.5 -Acessibilidade a pontos de recolha selectiva de resíduos 
5.1 - Índice da qualidade do ar 5 Qualidade do ar 
5.2 - Concentração de ozono troposférico 

Indicadores adicionais Variáveis por indicador 
6.1 - Proporção de crianças, por modo de transporte, nos percursos casa-escola 6 Acessibilidade das 

crianças à escola 6.2 - Tempo médio dos percursos casa-escola 

7.1 - Sistemas de gestão ambiental ISO 14001 7 
Gestão sustentável nos 
municípios e 
organizações privadas 7.2 - Sistemas de gestão ambiental EMAS 

8 Poluição sonora 8.1 - População exposta ao ruído ambiente exterior 

9.1 - Solo programado 

9.2 - Intensidade de uso do solo 

9.3 - Reutilização de áreas degradadas e contaminadas 
9 Ocupação sustentável do 

solo 

9.4 - Áreas afectas à estrutura ecológica urbana 

10 
Oferta de produtos de 
consumo com certificado 
de produção sustentável 

 

 
Tabela 7.5 - Indicadores Urbanos Comuns Europeus para avaliação da 

sustentabilidade, (Almeida, 2006). 

 

 

 

 
                                                      
11 O Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT) é um sistema de Informação oficial, de âmbito 

nacional, desenvolvido e gerido pela DGOTDU, que se destina a ser partilhado pelas entidades públicas 
com responsabilidade na gestão territorial e a servir finalidades de acompanhamento e avaliação da 
política de ordenamento do território e urbanismo e de informação sobre o território e o estado do seu 
ordenamento. Consultado a 2008-04-26 em http://www.snit.pt/channel.aspx?channelI D=F22D0209-
3F2D-45E1-81F7-3E3268CE77D8&listaUltimos=1. 
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7.9 - ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL (EPI 2006)12  

A estrutura do EPI  

O “Pilot 2006 EPI” apresenta um índice composto com resultados actualizados de 

protecção do ambiente a nível do território nacional. Reconhecendo que as condições sobre 

o terreno são a bitola do desempenho ambiental, o EPI centra-se em resultados 

mensuráveis que poderão ser monitorados no tempo (EPI, 2006, 9). 

O EPI tem por base medidas de redução das pressões ambientais sobre a saúde humana - 

Objectivo Saúde Ambiental, e procura reduzir a perda ou degradação de ecossistemas e 

recursos naturais - Objectivo de Vitalidade do Ecossistema. As suas métricas envolvem 16 

indicadores amplamente apoiados numa política ambiental emergente do diálogo sobre o 

Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (Millennium Development Goal), integrando 

uma vasta gama de questões ambientais prioritárias mensuráveis através de dados 

disponíveis (EPI, 2006, 9). 
 

Indicadores Política de Categorias Grandes objectivos Desempenho global 
A mortalidade infantil 
Poluição do ar interior 
Água Potável 
Saneamento adequado 

Saúde Ambiental Saúde Ambiental  
 

Partículas urbanas 

Ozono regional 
Qualidade do ar 

Nitrogen Loading Carregando 
nitrogênio Recursos Hídricos 

Consumo de água 

Defesa da vida selvagem 
Defesa Ecológica da região Biodiversidade e Habitat 

Taxa da colheita de madeiras 

Subsídios agrícolas 
Excedente de pesca 

Produtividade dos 
recursos naturais 

Eficiência Energética 
Energias Renováveis 
CO2 por PIB 

Energia Sustentável 

Ecossistema 
vitalidade 

Índice de 
Desempenho 
Ambiental 

 
Tabela 7.6 - Estrutura do EPI (EPI, 2006, 10). 

 

Selecção de indicadores e o cálculo do EPI 

No “Pilot 2006 EPI”, os indicadores cobrem um vasto espectro de questões subjacentes a 

cada uma das principais categorias políticas identificadas. Apesar do EPI ter por base os 

melhores dados ambientais disponíveis, a falta de dados fiáveis e uma cobertura limitada, 

constrange o esforço para proporcionar uma análise firme que alicerce uma decisão 

ambiental (EPI, 2006, 11). 
                                                      
12 Environmental Performance Index (Pilot EPI, 2006). 
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Para fazer com que os 16 indicadores do EPI sejam comparáveis, cada um foi convertido 

para uma medida de proximidade-ao-alvo com um alcance teórico de 0 a 100. Promoveu-

se depois uma identificação dos agrupamentos e dos pesos de cada indicador, e 

identificaram-se três grupos de variáveis: Saúde Ambiental, Energia Sustentável, 

Biodiversidade e Habitat (EPI, 2006, 12-13).  

Transposição do EPI para a avaliação dos sistemas urbanos  

Os resultados do “Pilot EPI” são um terreno fértil para análise do desempenho ambiental 

dos territórios urbanos, permitindo avaliar metas orientadoras de decisão sobre a 

sustentabilidade ambiental urbana (EPI, 2006, 14). 

 
7.10 - OS INDICADORES E A MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA  

Construção de um sistema de indicadores 

Não sendo fácil gerir das acções da sociedade face ao uso dos recursos, os indicadores 

traduzem-se em boas ferramentas de monitorização, facilitando estrategicamente a 

velocidade de resposta e a redefinição para novas alternativas e objectivos. Os indicadores 

de sustentabilidade deverão sempre caracterizar de forma simples e objectiva o caminho na 

direcção de uma meta, retratando a realidade e dando ênfase às relações entre a acção 

humana e as suas consequências. Importa definir o que se pretende, como medir e o que se 

espera da medição. 

A Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2003) considera 

como indicador, um parâmetro que fornece informações a respeito de um dado fenómeno, 

sendo a sua principal característica a de sintetizar um conjunto de informações captando a 

essência do analisado (Siena, 2002, In Rabelo et al., 2007, 62).  

Numa avaliação rumo à avaliação da sustentabilidade urbana, importa assim que se 

identifique o seu objectivo, a sua missão, as inter-acções e os processos gerados, de modo a 

caracterizar-se o seu grau de sustentabilidade.  

Concepção metodológica dos índices de sustentabilidade urbana  
Para o caso da avaliação da sustentabilidade urbana, considera-se que parte das variáveis 

integrem índices e indicadores existentes, outras serão obtidas através de fontes 

secundárias, e outras ainda requererão a determinação de índices específicos. Para o 

cálculo de cada um dos indicadores será ainda necessário padronizar as variáveis de forma 

a torná-las comparáveis e permitir a sua agregação.  
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Embora o objectivo seja neste caso o de criar indicadores adequados à realidade urbana do 

Município e da freguesia, um critério adicional de escolha das variáveis e indicadores foi o 

da possibilidade da sua eventual aplicabilidade a áreas urbanas de outras cidades. 

Na Tabela 7.7 apresenta-se um sistema de indicadores de sustentabilidade partindo das 

diferentes dimensões para uma análise urbana. Com fundamento numa vasta análise 

bibliográfica13, e contemplando em conjunto uma gama de indicadores de estado, pressão e 

resposta, reflectindo as condições à escala urbana local,  apresenta-se no Quadro seguinte a 

composição dos indicadores que à partida nos propusemos adoptar na construção dos 

índices de sustentabilidade urbana: 

 
ÂMBITO DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA 

ÍNDICES 
TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

01 - Área do espaço urbano 
02 - Dispersão dA área urbana 
03 - Isolamento da área urbana Em relação ao CBD 
04 - Isolamento dA freguesia 
05 - Diferença altimétrica do Relevo na área urbana 
06 - Declive altimétrico da área urbana 
07 - Declive altimétrico médio da área urbana 
08 - Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16% 
09 - Área urbana com cota inferior a 50 metros 
10 - Exposição solar geral das áreas urbanas 

Território  

11 - Exposição solar das áreas urbanas  
12 - Abastecimento de água por alojamento 
13 - Abastecimento de água per capita Água 
14 - Água potável per capita 
15 - Densidade da população residente 
16 - Taxa anual de crescimento natural da população  População 
17 - Alteração percentual na população projectada em 25 e 50 anos  
18 - Padrão de nuclearidade do Município 
19 - Padrão de nuclearidade da área urbana 
20 - Padrão de nuclearidade da área urbana do município 
21 - Padrão de nuclearidade da área urbana 
22 - Padrão de nuclearidade da área urbana 
23 - Mistura real de usos não residenciais 
24 - Mistura real de usos não residenciais 
25 - Mistura real de usos não residenciais 

 
Qualidade do sistema 
ambiental: território, 
recursos hídricos, 
população, ocupação 
e uso do solo 

 
Ocupação e uso do 
solo 

26 - Mistura de usos em área urbana não residencial  
27 - Densidade de unidades de alojamento 
28 - Densidade de unidades de alojamento  
29 - Densidade de unidades de alojamento por subsecção estatística ou quarteirão 
30 - Densidade de unidades de equipamento 
31 - Área média de lote dos edifícios residenciais  
32 - Área média de implantação dos edifícios 
33 - Densidade de edifícios 
34 - Densidade de rodovias locais ou fragmentação urbana 
35 - Densidade linear de rodovias por habitação ou fragmentação do habitat 
36 - Densidade da habitação por edifício  
37 - Densidade de ocupantes por habitação  
38 - Nº. de habitações sub-normais por hectare 
39 - Percentagem de habitações sub-normais por unidade estatística 
40 - Percentagem ou densidade de habitações em áreas de risco 

Qualidade do espaço 
urbano 

Espaço urbano e 
residencialidade  
 

41 - Densidade de cruzamentos entre rodovias 

                                                      
13 Índices de Sustentabilidade Municipal (Braga et. al., 2003); Índice de sustentabilidade urbana (Braga et. 

al., 2008); Environmental Sustainability Index Report (ESI, 2005); Environmental Performance Index - 
Pilot 2006 (EPI, 2006); Environmental Performance Index - 2008 (EPI, 2008); Environmental 
Vulnerability Index (Pratt et.  al.,  2004). 
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ÂMBITO DE AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA 
ÍNDICES 

TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

42 - Inter-conectividade do espaço urbano/ conectividade interna 
43 - Perímetro médio das subsecções estatísticas 
44 - Perímetro médio dos quarteirões 
45 - Densidade das sub-secções estatísticas em relação a unidades de alojamento 
46 - Densidade de quarteirões por unidades de alojamento 
47 - Comprimento médio dos impasses 
48 - Conectividade externa 
49 - Número de veículos per capita 
50 - Densidade de estacionamentos públicos / hectare  
51 - Nº. de estacionamentos por UA 

Pressão automóvel  
(ocupação do espaço 
público urbano) 

52 - Nº. de estacionamentos por UA e UAE  
Saneamento 53 - Saneamento básico per capita 

54 - Número de veículos per capita Poluição atmosférica 
(automóvel) 55 - Densidade automóvel  
Resíduos/lixos 56 - Recolha de lixo per capita 

57 - Índice de exploração mineral  Pressão Industrial 58 - Média anual da utilização de electricidade na indústria  
59 - Tempo médio de deslocação ao emprego Mobilidade da 

população 
(transporte) 60 - Número de veículos automóveis per capita 

61 - Densidade de rodovias locais de acordo com o respectivo perfil transversal 
médio: 2,50m a 3,50; 5,00m a 6,50m; 9,00m)  

62 - Distância média ao autocarro  
63 - Distância pedonal às paragens de autocarro 
64 - Distância média ao parque urbano  
65 - Distância mínima às unidades de actividade económica / hectare 
66 - Distância média às unidades de actividade económica / hectare  
67 - Distância média às unidades de actividade económica / hectare  
68 - Densidade das unidades de actividade económica / hectare 
69 - Distância pedonal ao comércio)  
70 - Distância pedonal ao comércio 
71 - Percentagem de cruzamentos de vias com passagens pedonais sinalizadas e/ou 

com passadeiras de peões por hectare  
72 - Densidade de passeios com perfil transversal médio de (1,00m a 1,20m; 1,50m a 

2,00m; 2,25m a 3,50m 
73 - Densidade de vias exclusivamente pedonais / hectare  
74 - Densidade de vias com passeios 

Acessibilidade 
pedonal (a serviços 
básicos e espaços 
públicos 

75 - Acessibilidade às escolas: tempo médio dos percursos casa-escola  
76 - Índice de cobertura vegetal Biodiversidade 77 - Densidade de parques urbanos 

Vitalidade do 
Ecossistema (Pressão 
ambiental) 

Poluição sonora 78 - Pressão sonora no meio urbano 
79 - Densidade de emprego 
80 - Densidade de unidades de actividade económica: indústria + comércio 
81 - Densidade de unidades de comercio Economia Trabalho e 

rendimento 
82 - Índice de rendimento per capita - IDH  
83 - CAS - Coeficiente de Afectação do solo 
84 - CIS - Coeficiente de infraestruturação do solo 
85 - COU - Coeficiente de ordenamento urbano 
86 - COS - Coeficiente de ocupação do solo 
87 - CAL - Coeficiente de acessibilidade local 
88 - COU - Coeficiente do custo do ordenamento urbano 

Coerência da 
estrutura e da 
imagem urbana 

89 - CAV - Coeficiente de área verde 
90 - Orientação das ruas face à exposição solar do edificado 

Ordenamento urbano 
e paisagístico 

Aspectos 
bioclimáticos nos 
espaços públicos 
(conforto, 
salubridade 
ambiental e lazer) 

91 - Orientação das ruas em relação aos ventos dominantes 

 

Tabela 7.7 - Índices temáticos e composição dos indicadores 

 

Em relação aos critérios na escolha dos indicadores e variáveis, considerou-se a relevância 

(capacidade do indicador em traduzir o fenómeno), a aplicabilidade local (capacidade do 
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indicador em caracterizar o fenómeno, a disponibilidade (cobertura e actualidade dos 

dados), e a capacidade da variável em permitir comparações temporais. 

Medição dos índices de sustentabilidade urbana 

Ao contemplar aspectos tão diversos, a sustentabilidade urbana enquadra uma série de 

divergências conceptuais e metodológicas quanto à sua medição e avaliação, sendo 

inúmeros os instrumentos e diferentes os níveis de complexidade.  

O cálculo dos índices de sustentabilidade para as dimensões ambientais urbanas segue a 

orientação metodológica de Rabelo, et al., (2007, 68-69), adaptando-se ainda às 

orientações dos demais estudos consultados sobre a avaliação da sustentabilidade.  

A expressão seguinte permite calcular os índices de sustentabilidade urbana para cada 

dimensão: 

                                 ∑
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                                        (1) 

Iw = Índices que compõem o índice de sustentabilidade (neste caso o urbano); 

Eij = valor/peso do i-ésimo indicador do Iw obtido no j-ésima medição; 

Emax i = valor/peso máximo da i-ésimo indicador do Iw; 

i = 1,...., m, número de indicadores; 

j = 1, ...., n, número de medições; 

w = 1, ..., 4, número de índices que compõem o índice de sustentabilidade urbana. 

 

Quanto mais próximo de 1 o valor do Índice Iw, melhor o desempenho do indicador  em 

análise. Este procedimento atribui igual importância a todos os indicadores no mesmo 

conjunto.  

Numa avaliação global, índice de sustentabilidade urbana relativa a um território incorpora 

todas as dimensões, sendo a forma de proceder à sua medição através da seguinte 

expressão: 

                                           ∑
=

=
k

w
wI

k
IS

1

1
                                              (2) 

IS = Índice de Sustentabilidade Urbana; 

Iw = valor do w-ésimo índice; w = 1,..., k 

A expressão (2) atribui pesos iguais a cada dimensão analisada.  
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Grau de sustentabilidade  

Com base no índice de sustentabilidade será possível conhecer o grau de sustentabilidade 

do que se pretende avaliar. A sequência metodológica apresentada permite conhecer o grau 

de sustentabilidade urbana e determinar a sua tendência, avaliando-se as actividades que 

afectam e possam inviabilizar processos e modificar consequente e permanentemente o 

sistema urbano.  

A construção de índices passa pela transformação do valor dos indicadores num quantum 

variando entre 1 e 5, de forma a que o valor mais próximo de 5 signifique a melhor 

condição de sustentabilidade urbana. Seguindo a concepção do PNUD/ONU (1998) na 

caracterização deste índice de sustentabilidade, considera-se uma classificação da 

sustentabilidade em 5 níveis: crítica, baixa, média, boa e excelente, conforme indica a 

Tabela 7.8. 

 

Sustentabilidade Excelente 1 (VERDE) 1 < IS < 0,800 
Sustentabilidade Boa 2 (AZUL) 0,799 < IS < 0,650 
Sustentabilidade Média 3 (AMARELO) 0,649 < IS < 0,500 
Sustentabilidade Baixa 4 (ROSA ) 0,499 < IS < 0,300 
Sustentabilidade Crítica 5 (VERMELHO) 0,299 < IS < 0,000 

 

Tabela 7.8 - Graus de sustentabilidade (Fonte: Adaptado do PNUD/ ONU,1998) 

 

Na medição dos índices e graus de sustentabilidade urbana, foram aplicadas as equações 

(1) e (2). A escolha por esta opção atribuiu importância igual a todos os indicadores, o que 

ocorreu por se considerar todas as pontuações igualmente importantes.  

 

7.11 - O ÍNDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL (EPI 2008)14 

A estrutura do EPI 

O EPI 2008 adopta um índice composto face aos esforços nacionais de protecção do 

ambiente, e reconhecendo as condições sobre-o-terreno como as derradeiras bitolas do 

desempenho ambiental, centra-se em resultados mensuráveis que podem ser ligados a 

objectivos políticos e monitorados ao longo do tempo (2008 EPI, 11). O EPI tem por base 

medidas apoiadas em dois grandes objectivos: a redução da pressão do ambiente sobre a 

saúde humana (Saúde Ambiental) e a protecção dos ecossistemas e recursos naturais 

(Ecossistema Vitalidade). 

                                                      
14  EPI 2008- Environmental Performance Index (2008) 
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As métricas quantitativas subjacentes ao EPI 2008 envolvem 25 indicadores no domínio do 

ambiente, de entre uma ampla revisão bibliográfica, orientadores reguladores nacionais e 

por consenso científico, adoptando-se para cada indicador uma meta relevante de longo 

prazo internacionalmente acordada em relação à saúde pública ou à sustentabilidade do 

ecossistema (2008 EPI, 11). 

Metas e cálculo do EPI 

O EPI evidencia um conjunto de objectivos políticos, fornecendo a medição destes 

objectivos, informação útil sobre as condições específicas de cada território e dos 

resultados políticos, identificando as áreas que necessitam de maior atenção e recursos. A 

comparação dos 25 indicadores é facilitada por uma conversão dos seus valores num 

intervalo de 0 a 100 (2008 EPI, 18). 

Indicadores aplicados ao EPI 2008 

O EPI 2008 não utiliza a ponderação híbrida do “Pilot 2006 EPI”, tendo melhorado na 

área da saúde ambiental, pela utilização da “Deficiência de Vida” (DALY's), cujo ndicador 

qual capta melhor o efeito das condições ambientais na saúde humana e na produtividade, 

do que o da mortalidade infantil no EPI 2006 (2008 EPI, 23-24). 
Enumeram-se os seguintes indicadores adoptados pelo EPI 2008: 

1. Morte prematura por doenças de causa ambiental  

2. Saneamento básico adequado per capita 

3. Acesso a água potável  

4. Concentração de partículas per capita em área urbana 

5. Utilização de combustíveis sólidos per capita (Poluição do ar interior) 

6. Ozono local com efeitos na saúde humana 

7. Ozono regional com efeitos sobre Ecossistema 

8. Emissões de dióxido de enxofre (SO2) por área povoada 

9. Índice de Qualidade da Água 

10. Percentagem de território com falta de água 

11. Rácio entre áreas de solo protegido e convertido 

12. Conservação eficaz pelo Bioma 

13. Protecção do habitat / áreas protegidas 

14. Área marítima protegida / Zona Económica Exclusiva 

15. Variação no crescimento de reservas 

16. Índice trófico marítimo 

17. Intensidade de arrasto na Zona Económica Exclusiva  

18. Percentagem de áreas irrigadas com falta de água 

19. Subsídios agrícolas 

20. Agricultura intensiva 
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21. Regulamentação dos pesticidas tóxicos 

22. Percentagem de área ardida 

23. Emissão de gases com efeito de estufa per capita 

24. Emissões de CO2 por quilowatt/hora de energia eléctrica 

25. Emissão de carbono industrial 

 
7.12 - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE URBANA APLICADO A COIMBRA 

Proposta de um Índice de Sustentabilidade Urbana (ISU) 

No Nosso Futuro Comum (o Relatório Brundtland), o desenvolvimento sustentável é 

definido como o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.  

A sustentabilidade, como a vulnerabilidade poderão referir-se ao potencial de atributos de 

qualquer sistema humano ou natural, para responder à adversidade dos acontecimentos. 

Eventos perigosos podem levar à perda de diversidade, de crescimento, de qualidade e da 

função dos ecossistemas, enquanto a vulnerabilidade ou dano resulta de uma combinação 

das características inerentes de um território, das forças da natureza e dos usos humanos, 

incluindo-se as alterações climáticas. A vulnerabilidade pode fornecer indicações 

preciosas de quão sustentáveis os seres humanos estejam a viver no seu meio ambiente 

urbano num duplo aspecto: o ISU analisa assim em simultâneo os níveis de risco e as 

condições actuais, prevendo o modo como o ambiente urbano é susceptível de enfrentar 

acontecimentos futuros. 

Escolha de dados e definição dos indicadores 

O princípio dominante na construção do Índice de sutentabilidade urbano (ISU) aplicável 

a Coimbra, foi o de promover uma base de avaliação do ecossistema ou da sua integridade 

ecológica através do desenvolvimento de um índice de sustentabilidade para o ambiente 

urbano, sem introduzir complexidades no modelo.  

Para estimar a sustentabilidade urbana, o ISU baseia-se em 20 indicadores combinados por 

média simples de forma a serem fáceis de interpretar, sendo avaliados num índice único ou 

numa gama de sub-índices temáticos.  

Uma vez que o meio ambiente urbano integra ecossistemas, habitats, populações, 

processos físicos e fluxos, numa grande diversidade e em múltiplas interacções, adoptam-

se indicadores de “largo expectro de análise” em relação à grande variedade de condições 

e processos, minimizando-se exigências de dados e proporcionando uma melhor 

caracterização da sustentabilidade urbana.  
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Consideram-se sete (7) indicadores relativos à análise do território, um (1) em relação à 

população, dois (2) em relação à ocupação e uso do solo, seis (6) em relação ao espaço 

urbano e residencialidade, três (3) em relação à acessibilidade pedonal e um (1) relativo à 

coerência da estrutura e da imagem urbana.  

A fim de que sejam combinados numa média, os indicadores do ISU são convertidos numa 

escala comum, facilitando-se a fixação dos limiares de sustentabilidade urbana pela 

definição de uma escala variando entre 1 (Sustentabilidade Crítica) e 5 (Sustentabilidade 

Excelente): 

Sustentabilidade Excelente 5 (VERDE) 
Sustentabilidade Boa 4 (AZUL) 
Sustentabilidade Média 3 (AMARELO) 
Sustentabilidade Baixa 2 (ROSA ) 
Sustentabilidade Crítica 1 (VERMELHO) 

 

Tabela 7.9 - Graus de sustentabilidade Fonte: Adaptado do PNUD/ ONU 

 

Metodologia na determinação do Índice de Sustentabilidade Urbana  

Num primeiro passo de construção dos indicadores e índices de sustentabilidade urbana, 

trataram-se estatisticamente as variáveis. Padronizaram-se os indicadores pelo método dos 

máximos e mínimos numa escala variando de 1 a 5 (sendo o indicador com pior 

desempenho pontuado com 1, e o melhor pontuado com 5), facilitando-se assim a 

comparação e a comunicação dos resultados. Abandonou-se a atribuição de pesos teóricos 

aos indicadores, bem como a de pesos através de análise factorial por componentes 

temáticas, correspondendo os índices temáticos à média simples dos respectivos 

indicadores. Salienta-se neste contexto, que índices de sustentabilidade consagrados, como 

no EVI, no ESI e no EPI, utilizam critérios idênticos no cálculo dos níveis de 

sustentabilidade (EVI, 2004; ESI, 2005; EVI, 2005; EPI, 2006 e EPI, 2008). 

Cálculo do Índice de Sustentabilidade Urbana (ISU)  

Os relatórios de avaliação do ISU são apresentados por freguesia num único quadro, 

evidenciando um resumo de informações correspondente à respectiva área urbana. A 

informação inclui a pontuação geral do ISU, com a percentagem dos dados sobre o qual foi 

calculada e ainda uma avaliação global da sustentabilidade urbana, cuja classificação 

caracteriza a grau de sustentabilidade do espaço urbano de cada freguesia. 



 CAPÍTULO 7 - MEDIÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA EM COIMBRA 
 

 465

Concebe-se o ISU numa escala de limiares de 1-5 (sustentabilidade crítica, baixa, média, 

boa e excelente), assim se estabelecendo uma relação entre as condições observadas no 

território e as ecologicamente sustentáveis.  

Nesta abordagem, os indicadores são escalados independentemente dos valores 

observados, proporcionando a construção de um mecanismo pelo qual se pode avaliar a 

sustentabilidade urbana de cada freguesia. Apresentam-se separadamente as classificações 

para os cinco aspectos a que se reporta a avaliação da sustentabilidade urbana (território, 

ocupação e uso do solo, espaço urbano e residencialidade, acessibilidade pedonal e 

coerência da estrutura e da imagem urbana), bem como a percentagem de indicadores 

relevantes para cada um, cujos resultados se apresentam também numa escala de 1 a 5. 

Aplicabilidade do Índice de Sustentabilidade Urbana (ISU) 

O ISU traduz-se num quadro síntese para a compreensão da sustentabilidade urbana de um 

território. Com as devidas adaptações, tanto poderá ser aplicado a escalas territoriais mais 

vastas (municípios, regiões), como avaliar escalas geográficas num maior detalhe (secções 

estatísticas, freguesias, unidades de vizinhança, bairros, arruamentos).  

Em resultado de alterações de política e de acção, os índices e as saídas associadas ao ISU, 

poderão ainda assim, fornecer aos urbanistas e gestores do espaço urbano, um “feedback” 

sobre as alterações entretanto verificadas na qualidade e na sustentabilidade urbana de um 

território. 
 

7.13. AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA EM COIMBRA 

Aplicação metodológica do Índice de Sustentabilidade Urbana (ISU) 

Embora o objectivo seja o de criar indicadores adequados à realidade do Município de 

Coimbra, um critério adicional de escolha das variáveis e indicadores foi a possibilidade da 

sua aplicabilidade a outras realidades urbanas. Na Tabela 7.10  apresenta-se um sistema de 

indicadores de sustentabilidade partindo das diferentes dimensões para uma análise urbana, 

e optimizado pela redução de um número significativo das variáveis anteriormente 

propostas na Tabela 7.7  Com fundamento numa análise bibliográfica15 e reflectindo as 

condições à escala urbana local, contemplam-se em conjunto na tabela seguinte, uma gama 

de indicadores de estado, pressão e resposta,  uma composição dos indicadores para a 

                                                      
15 Índices de Sustentabilidade Municipal (Braga et. al., 2003); Índice de sustentabilidade urbana (Braga et. 

al., 2008); Environmental Sustainability Index Report (ESI, 2005); Environmental Performance Index - 
Pilot 2006 (EPI, 2006); Environmental Performance Index - 2008 (EPI, 2008); Environmental 
Vulnerability Index (Pratt et.  al.,  2004). 
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construção dos índices de sustentabilidade urbana aplicáveis à área urbana de cada 

freguesia do Município de Coimbra: 

 

ÍNDICES TEMÁTICOS INDICADORES COMPOSIÇÃO DOS INDICADORES 

Área do espaço urbano 
Dispersão da área urbana 
Isolamento/proximidade da área urbana em relação 
ao centro da cidade  
Isolamento da freguesia 
Declive altimétrico médio da área urbana 
Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16 

Território  

Exposição solar das áreas urbanas  
População Densidade da população Residente 

Padrão de nuclearidade da área urbana 

 
Qualidade do sistema 
ambiental: território, 
recursos hídricos, 
população, ocupação e uso 
do solo 

Ocupação e uso do 
solo Mistura Real de Usos não residenciais 

Densidade de Unidades de Alojamento 
Densidade de Unidades de Equipamento 
Área média de Implantação dos edifícios 
Densidade de Edifícios 
Percentagem de habitações sub-normais  

Qualidade do espaço urbano Residencialidade  
 

Perímetro médio das Subsecções Estatísticas 
Distância média às Unidades de Actividade 
Económica  
Densidade das Unidades de Actividade Económica  Vitalidade do Ecossistema  Acessibilidade a 

serviços básicos 
Distância média ao Comércio por freguesia 

Ordenamento urbano  Coerência da 
estrutura urbana CAS - Coeficiente de Afectação do Solo 

 
Tabela 7.10 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis à 

determinação dos índices de sustentabilidade urbana por freguesia (Fontes: Construção 
própria com base em  Braga et. al., 2003; Braga et. al., 2008; ESI, 2005; EPI, 2006; EPI, 2008; EVI 2004, 

Pratt et.  al.,  2004; e EVI 2005, Kaly et.  al.,  2005) 
 
O procedimento da avaliação desenvolve-se com base na aplicação ArcView do ArcGis 9, 

logo a partir da determinação das áreas dos polígonos dos núcleos e aglomerados urbanos. 

Segue-se a repartição dos núcleos e aglomerados por freguesia, por unidade estatística e 

pelas áreas do Centro Histórico, do Plano de Urbanização e da restante extensão da 

Periferia Urbana. 

Para o cálculo dos indicadores, definem-se como núcleos e aglomerados urbanos na área 

do Município, os lugares geométricos dados pelos contornos ou perímetros que envolvem 

o edificado a uma distância de 20, 25, 30 metros, respectivamente na área do Centro 

Histórico, na área do Plano de Urbanização e na restante orla peri-urbana envolvente. A 

conjugação destes três “buffers” em ArcGis, para além de se constituir numa 

funcionalidade testada em função da densidade e da proximidade do edificado entre si, 

permite após devida “agregação”, evidenciar nas três extensões territoriais, uma gama 
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suficientemente ampla e caracterizadora dos núcleos edificados, de modo a apresentarem 

uma coerente homogeneidade no seu grau de fragmentação. 

Após intersecção dos diversos núcleos e aglomerados urbanos nas áreas do Centro 

Histórico, do Plano de Urbanização e restante orla peri-urbana, pelas unidades estatísticas e 

pelos limites das freguesias, calculam-se e desagregam-se os indicadores inerentes em 

função das respectivas áreas. 

Procede-se a uma desenvolvida caracterização dos indicadores e índices de 

sustentabilidade, bem como em relação à sua aplicação na avaliação da sustentabilidade 

urbana das 31 freguesias do Município de Coimbra:  

 

7.13.1. Qualidade do sistema urbano: território, recursos hídricos, população, 

ocupação e uso do solo 

7.13.1.1 - Território 

7.13.1.1.1 - Área do Espaço Urbano 

 
Figura 7.4 - Cálculo do Índice de Espaço Urbano por Freguesia (IEUFrg) em ArcGis 

(Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 11 e Galster et al., 2001, p. 690, 700). 
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Índice de Espaço Urbano por Freguesia (IEUFrg) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano: Índice de Espaço Urbano por Freguesia (AEU/AF) = Área do espaço 

urbano / Área da Freguesia. Quanto menor o rácio (AEU/AF) resultante da divisão entre a 

área do espaço urbano (AEU) e a área da Freguesia menor o grau de sustentabilidade 

urbana. 
Na avaliação deste indicador (IEU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

AEU/AF < 0,01 (Extrem/.  Vulnerável); Baixo: 0,01 < AEU/AF <= 0,03 (Mto Vulnerável); Médio: 

0,03 < AEU/AF <= 0,05 (Vulnerável); Bom: 0,05 < AEU/AF <= 0,07 (Em risco); Excelente: 0,07 < 

AEU/AF (Resiliente): 
 

7.13.1.1.2 - Dispersão da Área Urbana 

 
Figura 7.5 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana (IDU) em ArcGis (Indicador 

adaptado de Pratt et. al., 2004a, 12 e Song & Knaap, 2004). 
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Índice de Dispersão Urbana (IDU) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. 

Índice dado pelo rácio entre o perímetro dos espaços urbanos e a respectiva área em m/m2 

(IDU): Índice de Dispersão Urbana = Perímetro dos núcleos/aglomerados urbanos em m / 

área urbana em m2. Quanto maior a área urbana mais baixo o grau sustentabilidade 

urbano. 
Na avaliação deste indicador (IDU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

0,03 < IDU (Extrem/.  Vulnerável); Baixo: 0,025 < IDU <= 0,03 (Mto Vulnerável); Médio: 0,02 < IDU <= 

0,025 (Vulnerável); Bom: 0,015 < IDU <= 0,02 (Em risco); Excelente: IDU <= 0,015 (Resiliente). 

 

7.13.1.1.3 - Isolamento/proximidade da área urbana em relação ao centro da cidade 

  
Figura 7.6 - Cálculo do Índice de Centralidade Urbana (ICU) em ArcGis (Indicador 

adaptado de Galster et al., 2001, p. 694, 701 e de Pratt et. al., 2004a, 13). 
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Índice de Centralidade Urbana16 (ICU) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. 

Indicador baseado na distância em metros entre os centróides das áreas urbanas em cada 

freguesia e o centro da cidade (CBD). Quanto mais próximos os centróides das áreas 

urbanas ao CBD, maior o nível de centralidade e de acessibilidade externa e proximidade 

externa e mais elevado o grau de sustentabilidade urbano.  

Na avaliação deste indicador (ICU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: 10000m < IPF (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 9000m < IPF <= 

10000m; (Mto Vulnerável); Médio: 8000m < IPF <= 9000m (Vulnerável); Bom: 7000m < 

IPF <= 8000m (Em risco); Excelente: IPF <= 7000m (Resiliente). 

7.13.1.1.4 - Isolamento médio por freguesia  

 
Figura 7.7 - Cálculo do Índice de Isolamento Médio por Freguesia (IIMedF) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, p. 694, 701 e de Pratt et. al., 2004a, 

13) 
                                                      
16 Centralidade: “grau a que o desenvolvimento residencial ou não-residencial está localizado perto do 

centro de negócios (CBD) de uma área urbana”, ou “grau a que as observações de um dado uso do solo 
se localizam perto do CBD de uma área urbana”. (Galster et al., 2001, p. 694, 701) 
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Índice de Isolamento Médio por Freguesia (IIMedF) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano. Índice baseado na distância média do centróide dos 

núcleos/aglomerados urbanos por freguesia aos centróides das áreas urbanas das demais 

freguesias. Quanto maior a proximidade média aos centróides das áreas urbanas das 

demais freguesias, maior o nível de proximidade, acessibilidade externa e proximidade 

externa entre freguesias e mais elevado o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (IIM) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

10000m < IPF (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 9000m < IPF <= 10000m; (Mto Vulnerável); Médio: 8000m < 

IPF <= 9000m (Vulnerável); Bom: 7000m < IPF <= 8000m (Em risco); Excelente: IPF <= 7000m 

(Resiliente). 

7.13.1.1.5 - Declive altimétrico médio da área urbana por freguesia 

 
Figura 7.8 - Cálculo do Índice de Declive Médio Urbano por Freguesia (IDMUFreg) 

em ArcGis (Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 14) 
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Índice de Declive Médio Urbano por Freguesia (IDMUFreg) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado no Declive Médio da área da área 

urbana por freguesia. Quanto menor o Declive Médio numa área urbana, maior o nível de 

acessibilidade interna e de economia urbana (menor custo de infraestruturação/construção) 

e mais elevado o grau de sustentabilidade urbana: 
Na avaliação deste indicador (IDMU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

S/Dados (Vulnerável); Baixo: 16% < IDM <= 25%; (Mto Vulnerável); Médio: 8% < IDM <= 16% 

(Vulnerável); Bom: 2% < IDM <= 8% (Em risco); Excelente: S/Dados (Resiliente). 

7.13.1.1.6 - Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16 

 
Figura 7.9 - Cálculo do Índice de Declive de 0% a 16% (IDU 0-16%) numa área urbana 

em ArcGis (Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 14) 
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Índice de Declive de 0% a 16% (IDU 0-16%) numa área urbana - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Índice baseado na percentagem de área urbana com declive 

dominante de 0% a 16%, visando a determinação dos espaços com a maior aptidão à 

urbanização e edificação: Percentagem de área territorial com declive dominante de 0% a 

16% = Áreas com declive dominante de 0% a 16% / Área em espaço urbano (em m2 ou 

hectare).  

Quanto maior o rácio entre a área de declive dominante 0% a 16% a dividir pela área total 

em espaço urbano (em m2 ou hectares) mais elevado o nível da capacidade de edificação e 

maior o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (IDU 0-16%) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - 

Crítico: %Dcl_0-16% <= 10% (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 10% < %Dcl_0-16% <= 15% (Mto Vulnerável); 

Médio: 15% < %Dcl_0-16% <= 20% (Vulnerável +); Bom: 20% < %Dcl_0-16% <= 30% (Em risco); Excelente: 

30% < %Dcl_0-16%  (Resiliente). 

7.13.1.1.7 - Exposição solar das áreas urbanas por freguesia  

 
Figura 7.10 - Cálculo do Índice de Exposição Solar Médio das áreas urbanas por 

Freguesia (IESMF) em ArcGis (adaptado de Coelho & Cabrita, 1999) 
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Índice de Exposição Solar Médio das áreas urbanas por Freguesia (IESMF) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em 

espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Índice baseado na orientação percentual 

dominante a sudeste, sul e sudoeste das encostas dos espaços urbanos, considerando a 

percentagem de áreas com a maior de exposição solar ao longo do ano: Percentagem de 

área urbana com exposição dominante a sudeste, sul e sudoeste (%ExpSul) por hectare = 

Áreas com orientação a sudeste, sul e sudoeste / Área em espaço urbano (m2 ou hectares).  

Quanto maior o rácio entre a área exposta a sudeste, sul e sudoeste, a dividir pela área total 

em espaço urbano (em m2 ou hectares), mais elevado o nível de exposição solar do espaço 

urbano e maior o grau de sustentabilidade urbana.  
Na avaliação deste indicador (IESM) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

%ExpSol < 65% (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 65% < %ExpSol <= 70% (Mto Vulnerável); Médio: 70% < 

%ExpSol <= 75% (Vulnerável); Bom: 75% < %ExpSol <= 80% (Em risco); Excelente: 80% < %ExpSol  

(Resiliente). 

7.13.1.2 - População 

7.13.1.2.1 - Densidade média da população Residente por freguesia17 

Densidade Média da População Residente por Freguesia (DMPRFrg) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em 

espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado na percentagem da população 

residente nas áreas urbanas por hectare (NºHab/ha): Densidade da População residente = 

Nº. da População total / Área urbana em hectares.  

Quanto maior a densidade populacional, maior o nível de densidade, concentração, 

aglomeração e proximidade interna e mais elevado o grau de sustentabilidade urbana. 

Densidades populacionais superiores a 40 Hab/ha contribuem para um aumento da 

densidade, concentração, aglomeração e proximidade interna, proporcionando uma maior 

sustentabilidade urbana. Por sua vez, densidades inferiores a 10 Hab/ha contribuem um 

menor o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (DMPR) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

NºHab/ha < 10 Hab (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 10 Hab < NºHab/ha <= 20 Hab (Mto Vulnerável); Médio: 

                                                      
17 Densidade populacional (Dp) - quociente entre a população prevista e a superfície bruta ou líquida 

considerada (unidade: habitantes por hectare). Considera-se Baixa densidade populacional - até 40 
habitantes por hectare e Média densidade populacional - de 40 a 80 habitantes por hectare.  
Se adoptarmos como valores médios razoáveis das densidades globais do território os seguintes, isso 
permitir-nos-á classificar as periferias quanto a esse parâmetro fundamental: Área urbana de alta 
densidade - > 160 hab/ha; Área urbana de média densidade - 40 a 160 hab/ha; Área urbana de baixa 
densidade - 10 a 40 hab/ha; Área para-urbana - 2,5 a 10 hab/ha; Área rural de alta densidade - 0,64 a 2,5 
hab/ha; Área rural de média densidade - 0,16 a 0,64 hab/ha; Área rural de baixa densidade - <0,16 hab/ha. 
In LOBO, Manuel da Costa (1999) - Planeamento Regional e Urbano, pg. 71. 
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20 Hab < NºHab/ha <= 30 Hab (Vulnerável); Bom: 30 Hab < NºHab/ha <= 40 Hab (Em risco); Excelente: 40 

Hab < NºHab/ha (Resiliente). 

 
Figura 7.11 - Cálculo da Densidade Média da População Residente por Freguesia 

(DMPRFrg) em ArcGis (Indicador adaptado de Pratt et. al., 2004a, 46, Galster et al., 

2001, 687-700 e Braga et. al., 2008, 6) 

 

7.13.1.3 - Ocupação e uso do solo 

7.13.1.3.1 - Padrão de nuclearidade urbana por freguesia18 

Índice de Nuclearidade Urbana por Freguesia (INUFdp) - Indicador urbanístico aplicável 

à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano. Indicador baseado no padrão de nuclearidade ou de desenvolvimento 

nuclear da área urbana, sendo dado pelo Índice de Nuclearidade = Desvio padrão relativo 

à área dos núcleos urbanos (NU) em que se decompõe a área urbana da Freguesia.  

                                                      
18 Nuclearidade: “dimensão pela qual uma área urbana é caracterizada em relação a um padrão de 

desenvolvimento mononuclear (ao contrário de polinuclear)” (Galster et al., 2001, p. 694, 702). 
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Quanto maior o Índice de Nuclearidade ou o Desvio Padrão (INF/DP) de uma área urbana, 

maior o seu nível de acessibilidade interna, densidade, continuidade, concentração, 

aglomeração, nucleação e proximidade interna e maior o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (INU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

INF/DP < 0,5  (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,5 < INF/DP <= 1 (Mto Vulnerável); Médio: 1 < INF/DP <= 

1,5 (Vulnerável); Bom: 1,5 < INF/DP <= 2,5 (Em risco); Excelente: 2,5 < INF/DP (Resiliente). 

 
Figura 7.12 - Cálculo do Índice de Nuclearidade Urbana por Freguesia (INUFdp) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 694, 702) 

 

7.13.1.3.2 - Mistura Real de Usos não residenciais por freguesia19 

Índice de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais por Freguesia (IMRUS) - 

Indicador urbanístico aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área 

territorial em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Indicador relativo à mistura real de 

usos do solo não residenciais na área urbana, sendo dado pelo rácio entre a soma das 

unidades de uso comercial, industrial e público, a dividir pela área territorial dos 

                                                      
19 Mistura de usos: “grau a que dois diferentes usos do solo coexistam numa mesma área de pequenas 

dimensões, sendo isto comum em toda a área urbana”, ou “grau a que números substanciais de dois usos 
diferentes do solo (i.e., unidades de habitação e de emprego) coexistam numa mesma área, sendo típico 
este padrão por toda a área urbana” (Galster et al., 2001, p. 695, 703). 
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respectivos núcleos/aglomerados urbanos em hectares: Densidade da Mistura Real de Usos 

do Solo Não Residenciais = Somatório do nº. de unidades comerciais, industriais e 

públicas / nº. de hectares em área urbana. Quanto mais elevado o rácio (MRU), maior o 

nível de mistura de usos do solo e maior o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (IMRUS) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

MRU/ha < 0,075 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,075 < MRU/ha <= 0,10 (Mto Vulnerável); Médio: 0,10 < 

MRU/ha <= 0,15 (Vulnerável); Bom: 0,15 < MRU/ha <= 0,25 (Em risco); Excelente: 0,25 < MRU/ha 

(Resiliente). 

 
Figura 7.13 - Cálculo do Índice de Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais por 

Freguesia (IMRUS) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 695, 703 e 

APA, 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 
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A determinação da Mistura Real de Usos Não Residenciais por Freguesia, ou Densidade de 

Mistura Real de Usos do Solo Não Residenciais por Freguesia (DMRUS), teve por base o 

cálculo da densidade de usos comerciais, industriais e públicos por hectare de área urbana 

a partir da prévia determinação do número de unidades comerciais, industriais e de uso 

público na área do Município. Para o efeito se obteve através do SIDIM - Sistema de 

Difusão de Informação Municipal (Copyright@2003 IERU - Instituto de Estudos 

Regionais e Urbanos), o levantamento dos estabelecimentos de comércio (comércio a 

retalho, comércio grossista e outras formas de comércio), das unidades de indústria (todas 

as indústrias); e unidades de usos públicos (acção social, associações, correios e 

telecomunicações, cultura e lazer, desporto, ensino e investigação, estabelecimentos de 

saúde, locais de culto, pólos de atracção turística, serviços, serviços e comércios 

associados, serviços públicos e transportes). 

 

7.13.2. Qualidade do espaço urbano 

7.13.2.1 - Residencialidade 

7.13.2.1.1 - Densidade média de Unidades de Alojamento por freguesia - TTA20 

Densidade Residencial Média por Freguesia (DRMFrg) - Indicador urbanístico aplicável à 

avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou 

aglomerado urbano. Indicador baseado na quantidade média de Unidades de Alojamento 

por hectare na área urbana da freguesia (NºUA's/ha): Densidade das UA's = Nº. de Unid. 

Alojº. / Área urbana (em hectares).  

Densidades superiores a 25 UA’s/ha contribuem para um progressivo aumento da 

densidade, concentração, aglomeração e proximidade interna. Quanto maior o rácio maior 

o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (DRM) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

NºUA's/ha < 5 UA (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 5 UA < NºUA's/ha <= 10 UA (Mto Vulnerável); Médio: 10 

UA < NºUA's/ha <= 15 UA (Vulnerável); Bom: 15 UA < NºUA's/ha <= 25 UA (Em risco); Excelente: 25 

UA < NºUA's/ha (Resiliente). 

 

                                                      
20 Densidade Residencial = número médio de unidades residenciais a dividir pelo nº. de hectares de área 

urbanizada numa área urbana”: Dens_Resid = (nº. unid. resid.) / (área urbanizada em hectares); (Galster 
et al., 2001, p. 687, 700). 
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Figura 7.14 - Cálculo da Densidade Residencial Média por Freguesia (DRMFrg) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687, 700 e American Planning 

Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 

 

7.13.2.1.2 - Densidade média de Unidades de Equipamento por freguesia/ha 

Densidade Média do Equipamento Urbano por Freguesia/(DMEU) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado na densidade média de Unidades de 

Equipamento das áreas urbanas por freguesia, correspondendo ao rácio entre o Nº. de 

Unidades de Equipamento a dividir pela área urbana (NºUEq/ha): Densidade de UEquipº. 

= Nº. de UEquipº. / Área urbana (hectares). Quanto maior o rácio, mais elevado o nível de 

mistura de usos do solo e maior o grau de sustentabilidade urbana.   
Na avaliação deste indicador (DMEU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

NºUEq < 0,025 UEq/ha (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,025 UEq/ha < NºUEq <= 0,035 UEq/ha (Mto 
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Vulnerável); Médio: 0,035 UEq/ha < NºUEq <= 0,065 UEq/ha (Vulnerável); Bom: 0,065 UEq/ha < NºUEq 

<= 0,095 UEq/ha (Em risco); Excelente: 0,095 UEq/ha < NºUEq (Resiliente). 

 
Figura 7.15 - Cálculo da Densidade Média do Equipamento Urbano por 

Freguesia/(DMEU) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687, 700 e 

APA, 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 

 

A determinação da Densidade de Unidades de Equipamento Urbano por Freguesia, ou 

Densidade do Equipamento Urbano por Freguesia (DEU), teve por base o cálculo da 

densidade dos equipamentos por hectare de área urbana a partir da prévia determinação do 

número de unidades de equipamento na área do Município. Para o efeito se obteve através 

do SIDIM - Sistema de Difusão de Informação Municipal (Copyright@2003 IERU - 

Instituto de Estudos Regionais e Urbanos), o levantamento das Unidades de Equipamento 

(acção social; alojamento turístico; associações; cultura e lazer; desporto; ensino e 

investigação; estabelecimentos de saúde; locais de culto; pólos de atracção turística). 
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7.13.2.1.3 - Área média de Implantação dos edifícios por freguesia21 

Área Média de Implantação dos Edifícios por Freguesia (AMIE) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado na área média de implantação dos 

edifícios residenciais em zona urbana por freguesia, sendo dado pela divisão entre a área 

total de implantação dos edifícios e o Nº. total de edifícios: Área média de Implantação 

por Área Urbana = Somatório das Áreas de Implantação dos Edifícios numa Área Urbana 

/ Nº. dos Edifícios dessa Área Urbana. Quanto maior a área média de implantação dos 

edifícios (AMI/Ed), mais elevado o nível de densidade, concentração e proximidade e 

maior o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (AMIE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

AMI/Ed < 140m2 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 140m2 < AMI/Ed <= 180m2; (Mto Vulnerável); Médio: 

180m2 < AMI/Ed <=  220m2 (Vulnerável); Bom: 220m2 < AMI/Ed <= 260m2 (Em risco); Excelente: 

260m2 < AMI/Ed   (Resiliente). 

 
Figura 7.16 - Cálculo da Área Média de Implantação dos Edifícios por Freguesia 

(AMIE) em ArcGis (Indicador adaptado de American Planning Association [APA], 1998 

in Song & Knaap, 2004, 214) 
                                                      
21 Área média de Implantação das Unidades de Habitação UniFamiliar - área média de implantação ao 

nível do solo das unidades de habitação unifamiliar - “UHUF” na “unidade de vizinhança”; quanto 
menor for a área de implantação, mais elevada é a densidade. Área média de Implantação UHUF = 
Somatório das Áreas de Implantação / Nº. Habitações. (American Planning Association [APA], 1998 in 
Song & Knaap, 2004, 214) 
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7.13.2.1.4 - Densidade média de Edifícios por freguesia22 

Densidade Média dos Edifícios em Área Urbana por Freguesia (DMEAU) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em 

espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Indicador dado pelo Nº. de edifícios em zona 

urbana por freguesia a dividir pela respectiva área em hectares (NºEdif/ha): Densidade dos 

Edifícios por hectare = Nº. de Edifícios / Área urbana em hectares. Quanto maior o rácio 

em função do número de edifícios em área urbana, mais elevado o nível de densidade, 

concentração, aglomeração e proximidade interna e maior do grau de sustentabilidade 

urbana. 
Na avaliação deste indicador (DMEAU) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - 

Crítico: NºEdif < 5 Ed/ha (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 5 Ed/ha < NºEdif <= 7 Ed/ha (Mto Vulnerável); 

Médio: 7 Ed/ha < NºEdif <= 9 Ed/ha (Vulnerável); Bom: 9 Ed/ha < NºEdif <= 11 Ed/ha (Em risco); 

Excelente: 11 Ed/ha <= NºEdif (Resiliente). 

 
Figura 7.17 - Cálculo da Densidade Média dos Edifícios em Área Urbana por Freguesia 

(DMEAU) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687-701 e American 

Planning Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 
                                                      
22 Densidade das Unidades de Habitação unifamiliar - número de unidades de habitação unifamiliar - 

“UHUF” a dividir pela área em zona residencial na “unidade de vizinhança”; quanto maior for o rácio, 
mais elevada é a densidade. Densidade_das_UHUF = Nº. de Unidades de Habitação Unifamiliar 
“UHUF” / Área em Zona Residencial (Galster et al., 2001, p. 687, 700). 
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7.13.2.1.5 - Percentagem de habitações sub-normais por freguesia/ ha23 

Índice de Habitações Sub-normais por Freguesia/hectare (IHSN) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Índice baseado no rácio entre o nº. de habitações Sub-

normais em zona urbana de uma freguesia por hectare: Nº. de habitações Sub-normais em 

área urbana por hectare (HSN/ha) = Nº. de habitações Sub-normais / Nº. total de 

habitações por hectare. Consideram-se habitações Sub-normais, as que em média não 

estejam providas de uma das seguintes infraestruturas: electricidade, água, retrete, esgotos 

e banho. Quanto menor o rácio, maior o nível de qualidade de vida urbana e maior do grau 

de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (IHSN) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

HSN/ha < 0,24 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,21 < HSN/ha <= 0,24 (Mto Vulnerável); Médio: 0,18 < 

HSN/ha <= 0,21 (Vulnerável); Bom: 0,15 < HSN/ha <= 0,18 (Em risco); Excelente: HSN/ha <= 0,15 

(Resiliente). 

 
Figura 7.18 - Cálculo do Índice de Habitações Sub-normais por Freguesia/hectare 

(IHSN) em ArcGis (Indicador adaptado de Paula, 1997 in Braga et al., 2003, 11-12 e 

Braga et. al., 2008, 6) 
                                                      
23 São consideradas habitações Sub-normais as que apresentem falta de alguma das seguintes 

infraestruturas: electricidade, água, retrete, esgotos, e banho. Braga et. al, (2008, 6) considera 
habitações Sub-normais aquelas localizadas em “favelas, em cortiços,... em conjuntos constituídos por 
mais de cinquenta unidades habitacionais …, e as habitações compreendendo solo não parcelado, ... 
falta de infraestrutura, de equipamentos e de transporte”. 
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7.13.2.1.6 - Perímetro médio das Subsecções Estatísticas por freguesia24 

Índice de Dispersão Urbana Media por Freguesia (IDUM) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado no Perímetro médio das Subsecções 

Estatísticas ou no rácio entre o comprimento dos Perímetros das Subsecções Estatísticas a 

dividir pelo nº. de Subsecções Estatísticas, em zona urbana por freguesia: Perímetro Médio 

das Subsecções Estatísticas = Somatº. dos Perímetros das Subsecções Estatísticas / nº. das 

Subsecções Estatísticas). Quanto maior o perímetro médio (PMSCC), menor do grau de 

sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (IDUM) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

IDU > 1600 (Extrem/.  Vulnerável); Baixo: 1400 < IDU <= 1600 (Mto Vulnerável); Médio: 1200 < IDU <= 

1400 (Vulnerável); Bom: 1000 < IDU <= 1200 (Em risco); Excelente: IDU <= 1000 (Resiliente). 

 
Figura 7.19 - Cálculo do Índice de Dispersão Urbana Media por Freguesia (IDUM) em 

ArcGis (Indicador adaptado de Benfield et al., 1999 in Song & Knaap, 2004, 214) 

                                                      
24 Perímetro dos Quarteirões (Conectividade Interna) - perímetro médio dos quarteirões (em metros); 
quanto menor for o seu perímetro, maior será a conectividade interna. Perímetro Quarteirões = Somatório dos 
Perímetros dos Quarteirões / nº. Quarteirões (Song & Knaap, 2004, 214). 
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7.13.3. Vitalidade do Ecossistema 

7.13.3.1 - Acessibilidade a serviços básicos 

7.13.3.1.1 - Distância média às Unidades de Actividade Económica por freguesia 

Distância média às Unidades de Actividade Económica/hectare (DMUAE) - Indicador 

urbanístico aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em 

espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado na distância média dos 

centróides dos núcleos/aglomerados urbanos por freguesia aos centróides das 100 

Unidades de Actividade Económica (UAE’s) mais próximas: Distância média às UAE’s = 

Somatº. das distâncias dos centróides das áreas urbanas aos centróides das 100 UAE’s 

mais próximas / 100. Quanto menor a distância média às Unidades de Actividade 

Económica (DUAE), maior o nível de acessibilidade, continuidade, concentração, 

aglomeração, centralidade, nucleação e proximidade e maior do grau de sustentabilidade 

urbana. 
Na avaliação deste indicador (DMUAE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - 

Crítico: 4500m < DistM (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 3000m < DistMP <= 4500m; (Mto Vulnerável); 

Médio: 2000 m < DistMP <= 3000 (Vulnerável); Bom: 1500 m < DistMP <= 2000 m (Em risco); Excelente: 

DistMP <= 1500 m (Resiliente). 

 
Figura 7.20 - Cálculo da Distância média às Unidades de Actividade Económica/hectare 

(DMUAE) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, p. 703). 
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A determinação da Distância média/mínima às Unidades de Actividade Económica por 

Freguesia (DMUAE), teve por base o cálculo das distâncias mínimas dos centróides dos 

núcleos/aglomerados urbanos por freguesia aos centróides das Unidades de Actividade 

Económica (UAE) mais próximas, a partir da prévia determinação da sua distribuição e 

localização na área do Município. Para o efeito se obteve através do SIDIM - Sistema de 

Difusão de Informação Municipal (Copyright@2003 IERU - Instituto de Estudos 

Regionais e Urbanos), o levantamento e localização de todas as Unidades de Actividade 

Económica do Município (agricultura, produção animal e pescas; alojamento turístico; 

comércio; comércio grossista; correios e telecomunicações; indústria; outras formas de 

comércio; pólos de atracção turística; serviços; serviços e comércios associados aos 

transportes; serviços públicos; e transportes). 

 

7.13.3.1.2 - Densidade das Unidades de Actividade Económica por freguesia 

 
Figura 7.21 - Cálculo da Densidade das Unidades de Actividade Económica por 

Freguesia/hectare (DUAE) em ArcGis (Indicador adaptado de Galster et al., 2001, 687-

701 e American Planning Association [APA], 1998 in Song & Knaap, 2004, 214) 
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Densidade das Unidades de Actividade Económica por Freguesia/hectare (DUAE) - 

Indicador urbanístico aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área 

territorial em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado na densidade das 

Unidades de Actividade Económica (UAE’s) relativamente à área urbana da freguesia em 

que se integram: Densidade das UAE’s = Somatº. das Unidades de Actividade Económica 

dos núcleos/ aglomerados urbanos (N/AU’s) / Área urbana em hectares. Quanto maior a 

densidade das Unidades de Actividade Económica (DUAE), maior o nível de 

acessibilidade, continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nucleação e 

proximidade e mais elevado o grau de sustentabilidade urbana. 
Na avaliação deste indicador (DUAE) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - Crítico: 

DUAE < 10% (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 10% < DUAE <= 12,5% (Mto Vulnerável); Médio: 12,5% < 

DUAE <= 15% (Vulnerável); Bom: 15% < DUAE <= 20% (Em risco); Excelente: 20% < DUAE  

(Resiliente). 

 

7.13.3.1.3 - Distância média ao comércio por freguesia25 

Índice de Proximidade Média ao Comércio / hectare (IPMCom) - Indicador urbanístico 

aplicável à avaliação da sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de 

núcleo ou aglomerado urbano. Indicador baseado na distância média dos centróides dos 

núcleos/aglomerados urbanos por freguesia, aos centróides das 100 Unidades de Comércio 

(UC’s) mais próximas: Distância média às UC’s = Somatº. das Distâncias de cada um dos 

centróides dos núcleos/aglomerados urbanos (N/AU’s) aos  centróides das 100 UC’s mais 

próximas / 100. 

Quanto menor a distância média às Unidades de Comércio (DUC), maior o nível de 

acessibilidade, continuidade, concentração, aglomeração, centralidade, nucleação, 

proximidade e mais elevado o grau de sustentabilidade urbana.  
Na avaliação deste indicador (IPMCom) adopta-se uma classificação baseada na seguinte graduação - 

Crítico: 3500m < DistM (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 2750m < DistMP <= 3500m; (Mto Vulnerável); 

Médio: 2000 m < DistMP <= 2750 (Vulnerável); Bom: 1250 m < DistMP <= 2000 m (Em risco); Excelente: 

DistMP <= 1250 m (Resiliente). 

                                                      
25 E1 - Distância Pedonal ao Comércio - percentagem de unidades de habitação até uma distância de 400 

metros de todos os usos comerciais; quanto mais elevada for a percentagem, maior será o acesso pedonal. 
Distância Pedonal ao Comércio = Nº. Habitações à distância de 400 metros dos usos comerciais / Nº. total 
de habitações. 
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Figura 7.22 - Cálculo do Índice de Proximidade Média ao Comércio / hectare 

(IPMCom) em ArcGis (Indicador adaptado de Song & Knaap, 2004) 

 

A determinação da Distância média ao Comércio por freguesia, Índice de Proximidade 

Média ao Comércio, ou Distância média às Unidades de Comércio por Freguesia/hectare 

(IPMCom), teve por base o cálculo das distâncias médias dos centróides dos 

núcleos/aglomerados urbanos por freguesia, aos centróides das 100 Unidades de Comércio 

(UC’s) mais próximas, a partir da prévia determinação da sua distribuição e localização na 

área do Município. Para o efeito se obteve através do SIDIM - Sistema de Difusão de 

Informação Municipal (Copyright@2003 IERU - Instituto de Estudos Regionais e 

Urbanos), o levantamento e localização de todas as Unidades de Comércio do Município 

(comércio a retalho; comércio grossista; e outras formas de comércio). 
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7.13.4. Ordenamento urbano 

7.13.4.1 - Coerência da estrutura urbana 

7.13.4.1.1 - CAS - Coeficiente médio de Afectação do Solo por freguesia 

Índice Médio de Afectação do Solo por Freguesia ou Coeficiente Médio de Afectação do 

Solo por Freguesia (IMAS/CMAS) - Indicador urbanístico aplicável à avaliação da 

sustentabilidade urbana de uma área territorial em espaço de núcleo ou aglomerado urbano. 

Indicador baseado na Afectação ou de Ocupação do Solo em zona urbana por freguesia, 

correspondendo ao quociente entre o somatório da área de implantação das construções e a 

superfície de referência onde se pretende aplicar de forma homogénea o índice: Índice de 

Afectação do Solo = área de implantação das construções em m2 / total da área urbana 

em m2. Quanto maior o CAS, menor a área dos espaços urbanos livres (espaços verdes, 

rodoviários e pedonais). Coeficientes de Afectação inferiores a 0,04 contribuem para um 

menor grau de sustentabilidade urbana. Coeficientes de Afectação superiores a 0,07 

proporcionam uma maior compactação urbana e consequente maior grau de 

sustentabilidade urbana.  

 
Figura 7.23 - Cálculo do Índice Médio de Afectação do Solo por Freguesia (IMAS) em 

ArcGis (Indicador adaptado de American Planning Association [APA], 1998 in Song & 

Knaap, 2004, 214) 
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Na avaliação deste indicador (IMAS) adopta-se uma classificação baseada na seguinte 

graduação - Crítico: IAS < 0,04 (Extrem/. Vulnerável); Baixo: 0,04 < IAS <= 0,05 (Mto 

Vulnerável); Médio: 0,05 < IAS <= 0,06 (Vulnerável); Bom: 0,06 < IAS <= 0,07 (Em 

risco); Excelente: 0,07 < IAS (Resiliente). 

 

7.14. AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA POR FREGUESIA 

Sequência metodológica da avaliação 

Com base nos indicadores escolhidos, determinou-se o índice de sustentabilidade e 

sequentemente procedeu-se ao cálculo do grau de sustentabilidade urbana por freguesia.  

Para o efeito se seleccionaram os 20 indicadores que melhor reflectem a realidade do 

Município para uma avaliação da sustentabilidade urbana por freguesia: 
 

Índices temáticos Indicadores Composição dos indicadores 
Área do espaço urbano 
Dispersão da área urbana 
Isolamento/proximidade da área urbana em relação ao 
centro da cidade  
Isolamento da freguesia 
Declive altimétrico médio da área urbana 
Declive altimétrico da área urbana de 0% a 16 

Território  

Exposição solar das áreas urbanas  
População Densidade da população Residente 

Padrão de nuclearidade da área urbana 

 
Qualidade do sistema 
ambiental: território, 
recursos hídricos, 
população, ocupação e 
uso do solo 

Ocupação e uso do 
solo Mistura Real de Usos não residenciais 

Densidade de Unidades de Alojamento 
Densidade de Unidades de Equipamento 
Área média de Implantação dos edifícios 
Densidade de Edifícios 
Percentagem de habitações sub-normais  

Qualidade do espaço 
urbano 

Residencialidade  
 

Perímetro médio das Subsecções Estatísticas 
Distância média às Unidades de Actividade Económica  
Densidade das Unidades de Actividade Económica  Vitalidade do 

Ecossistema  
Acessibilidade a 
serviços básicos 

Distância média ao Comércio por freguesia 

Ordenamento urbano  Coerência da 
estrutura urbana CAS - Coeficiente de Afectação do Solo 

 

Tabela 7.11 - Índices temáticos e composição dos indicadores aplicáveis no cálculo dos 

índices de sustentabilidade urbana por freguesia 
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Avaliação da sustentabilidade urbana das freguesias do Município de Coimbra 
Com base nos indicadores seleccionados, procedeu-se à determinação do índice de 

sustentabilidade, calculando-se sequentemente o índice de sustentabilidade urbana por 

freguesia, os quais se apresentam na Tabela 7.12, sistematizando-se os resultados por 

indicador e por freguesia, e classificando-se a sustentabilidade global média por freguesia: 

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE URBANA POR FREGUESIA 

Índices temáticos 
Qualidade do sistema ambiental: território, 

recursos hídricos, população, ocupação e uso do 
solo 

Qualidade do espaço urbano Vitalidade do 
Ecossistema 
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Almalaguês 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 4 1 1 3 1 1 3 1 1 1 2 Baixa 
Almedina 3 1 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 4 Boa 
Ameal 1 1 1 2 4 5 1 2 1 4 1 5 5 3 5 1 3 4 3 3 1 3 Média 
Antanhol 1 1 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 5 3 3 3 4 3 1 3 Média 
Antuzede 1 1 2 4 3 4 5 3 1 4 2 3 4 4 3 3 3 5 3 3 1 3 Média 
Arzila 1 1 1 1 3 4 5 3 1 4 2 5 1 5 5 1 2 4 2 2 1 3 Média 
Assafarge 1 1 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3 1 2 4 3 3 2 3 2 1 2 Baixa 
Botão 1 1 1 1 3 4 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Baixa 
Brasfemes 1 1 2 2 3 2 4 2 2 4 2 4 2 3 5 3 3 4 3 2 1 3 Média 
Castelo Viegas 1 1 3 3 3 2 1 1 1 4 1 5 3 1 2 2 3 5 3 3 1 2 Baixa 
Ceira 1 1 2 1 2 1 5 2 1 4 2 2 1 3 2 1 1 4 2 2 1 2 Baixa 
Cernache 1 1 1 1 3 4 4 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 Baixa 
Eiras 1 1 3 4 3 3 4 5 2 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 1 4 Boa 
Lamarosa 1 1 1 1 4 5 5 2 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 1 2 Baixa 
Ribeira de Frades 1 1 3 4 3 5 4 2 5 3 2 1 4 2 3 2 4 3 4 4 1 3 Média 
Santa Clara 1 1 4 5 3 2 1 5 3 4 3 5 5 4 3 3 4 5 4 5 1 4 Boa 
Santa Cruz 1 1 4 5 3 5 4 5 3 5 4 2 5 5 1 5 5 5 5 5 1 4 Boa 
Santo António dos Olivais 1 1 4 4 3 2 5 5 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 1 4 Boa 
Souselas 1 1 1 1 3 4 5 2 1 4 5 3 4 5 1 5 3 5 3 4 1 3 Média 
São Bartolomeu 5 4 5 5 3 1 5 5 1 5 2 5 5 4 5 2 5 5 5 5 1 4 Boa 
São João do Campo 1 1 1 3 4 5 4 3 1 4 1 1 2 2 5 3 3 4 4 1 1 3 Média 
São Martinho de Árvore 1 1 1 2 4 5 5 2 1 2 3 2 2 4 3 4 3 1 3 2 1 3 Média 
São Martinho do Bispo 1 1 4 5 3 5 2 4 4 1 2 3 2 3 5 4 2 1 4 2 1 3 Média 
São Paulo de Frades 1 1 3 3 3 1 5 4 1 4 2 2 3 4 5 3 3 4 4 4 1 3 Média 
São Silvestre 1 1 1 2 4 5 5 3 1 3 5 2 2 5 1 5 2 2 3 1 1 3 Média 
Sé Nova 5 1 5 5 3 1 5 5 5 5 1 5 5 2 4 1 5 5 5 5 1 4 Boa 
Taveiro 1 1 2 4 4 5 3 2 2 3 1 1 5 2 4 1 5 2 4 5 1 3 Média 
Torre de Vilela 2 1 2 3 3 3 2 1 2 5 1 1 5 2 4 3 5 5 4 5 1 3 Média 
Torres do Mondego 1 1 3 2 2 1 4 2 4 1 2 1 1 4 2 1 2 1 3 1 1 2 Baixa 
Trouxemil 1 1 2 4 3 3 5 2 1 4 2 3 4 3 3 2 5 4 4 4 1 3 Média 
Vil de Matos 1 1 1 3 3 4 4 1 1 1 1 1 3 1 5 1 2 1 2 3 1 2 Baixa 

DESVIO MÉDIO  1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MÉDIA  1 1 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

SUSTENTABILIDADE 
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Tabela 7.12 - Índices de sustentabilidade urbana por indicador/freguesia e 

classificação da sustentabilidade urbana média por freguesia 
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Classificação da sustentabilidade urbana média por freguesia em Coimbra 
O melhor desempenho do ambiente urbano, com a classificação global média de 

sustentabilidade boa, corresponde assim no ano de 2000 às freguesias de Almedina, Eiras, 

Santa Clara, Santa Cruz, Santo António dos Olivais, São Bartolomeu e  Sé Nova: 

 
Sustentabilidade Urbana Freguesias Pontuação Classificação

Almedina 4 Boa 
Eiras 4 Boa 
Santa Clara 4 Boa 
Santa Cruz 4 Boa 
Santo António dos Olivais 4 Boa 
São Bartolomeu 4 Boa 
Sé Nova 4 Boa 

 

Tabela 7.13 - Freguesias com sustentabilidade urbana classificada de BOA 

 

O desempenho intermédio do ambiente urbano, com a classificação global média de 

sustentabilidade média, correspondeu no ano de 2000 às freguesias de Ameal, Antanhol, 

Antuzede, Arzila, Brasfemes, Ribeira de Frades, Souselas, São João do Campo, São 

Martinho de Árvore, São Martinho do Bispo, São Paulo de Frades, São Silvestre, Taveiro, 

Torre de Vilela e Trouxemil: 

 
Sustentabilidade Urbana Freguesias Pontuação Classificação

Ameal 3 Média 
Antanhol 3 Média 
Antuzede 3 Média 
Arzila 3 Média 
Brasfemes 3 Média 
Ribeira de Frades 3 Média 
Souselas 3 Média 
São João do Campo 3 Média 
São Martinho de Árvore 3 Média 
São Martinho do Bispo 3 Média 
São Paulo de Frades 3 Média 
São Silvestre 3 Média 
Taveiro 3 Média 
Torre de Vilela 3 Média 
Trouxemil 3 Média 

 

Tabela 7.14 - Freguesias com sustentabilidade urbana classificada de MÉDIA 

 

O pior desempenho do ambiente urbano, com a classificação global média de 

sustentabilidade baixa, correspondeu no ano de 2000 às freguesias de Almalaguês, 
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Assafarge, Botão, Castelo Viegas, Ceira, Cernache, Lamarosa, Torres do Mondego e Vil 

de Matos: 

 
Sustentabilidade Urbana Freguesias Pontuação Classificação 

Almalaguês 2 Baixa 
Assafarge 2 Baixa 
Botão 2 Baixa 
Castelo Viegas 2 Baixa 
Ceira 2 Baixa 
Cernache 2 Baixa 
Lamarosa 2 Baixa 
Torres do Mondego 2 Baixa 
Vil de Matos 2 Baixa 

 

Tabela 7.15 - Freguesias com sustentabilidade urbana classificada de BAIXA 

 

Avaliação global da forma urbana por Freguesia apresentado no ANEXO 2 

Sintetiza-se no ANEXO 2 uma avaliação da Sustentabilidade Urbana por Freguesia 

apresentando-se um quadro de avaliação global da sustentabilidade urbana, da expansão 

urbana e da forma urbana por freguesia, decorrente da avaliação das áreas urbanas do 

Município, com os componentes e a pontuação dos indicadores decorrentes da aplicação 

do Índice de Sustentabilidade Urbana (ISU), do Índice de Expansão Urbana (IEU) e do 

Índice da Forma Urbana (IFU). No âmbito desta avaliação, se desenvolveu uma Base de 

Dados com a recolha de dados por Freguesia. 

Na parte superior do quadro, mostra-se um gráfico com um instantâneo de cada freguesia 

em termos de desenvolvimento urbano relativamente às seis componentes relevantes de 

avaliação da expansão urbana, da forma urbana e da sustentabilidade urbana, as quais se 

subdividem em vinte (20) indicadores classificados. Para cada componente, a pontuação 

por freguesia encontra-se expressa na escala das 20 barras do gráfico. Abaixo do gráfico e 

do lado direito do quadro, indica-se a classificação global média relativa ao Índice de 

Expansão Urbana, ao Índice da Forma Urbana e ao Índice de Sustentabilidade Urbana. Em 

resumo e na parte inferior do quadro, enumeram-se e classificam-se os indicadores de 

maior vulnerabilidade e resiliência com implicação no estado da forma urbana, expansão 

urbana e sustentabilidade por freguesia: 
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Tabela 7.16 - Avaliação da sustentabilidade urbana média por freguesia  

(aplicado ao caso da freguesia de Almalaguês) 
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7.15 - CONCLUSÃO  

Com o objetivo de contribuir para futuras metodologias sobre a construção de índices de 

sustentabilidade ao nível local, apresenta-se uma concepção de avaliação dos indicadores 

de sustentabilidade urbana, fundada numa vasta bibliografia científica26. 

A aplicação de índices de sustentabilidade ao território do Município, permite-nos afirmar 

para além da efectiva avaliação e demonstração dos resultados, que uma análise a partir 

deste barómetro de sustentabilidade demonstra ser possível construir uma metodologia de 

avaliação da sustentabilidade urbana. O sistema de Índices de Sustentabilidade Urbana, 

mostra-se assim uma ferramenta útil na avaliação ambiental dos padrões de 

desenvolvimento urbano e na comparação entre as diversas áreas urbanas das freguesias, 

considerando-se assim viável a construção de um sistema coerente partindo de dados 

produzidos a diferentes escalas e coberturas.  

Em urbanismo, poder-se-ão considerar as pesquisas seguindo duas ordens, a empírica em 

que se privilegia o levantamento quantitativo de dados, e a observável privilegiando a 

análise qualitativa dos dados. Nestas pesquisas se inserem as relacionadas com a 

sustentabilidade do ambiente urbano, em que a avaliação da qualidade leva à determinação 

da eficiência qualitativa do ambiente urbano. Ora, o espaço urbano carece de 

procedimentos de quantificação global e local do processo urbanizador, tal como do uso e 

da ocupação do solo urbano, havendo assim que considerar a sobreposição e adição de 

conceitos novos fundamentais no estudo do espaço urbano. Neste sentido, para melhor 

atender às necessidades das análises preliminares, se impõe a criação de um banco de 

dados relacional com um módulo territorial e outro urbano, dotados de dados 

alfanuméricos (informações quantitativas e/ou qualitativas físicas e ambientais do espaço 

urbano) e dados espaciais (informações cadastrais na forma de mapas materializadas por 

pontos, linhas e polígonos). 

Integrando indicadores que o habilitam à identificação e medição da vulnerabilidade 

urbana, fornecendo nomeadamente informações sobre as tendências de curto prazo sobre a 

vulnerabilidade do meio ambiente urbano, ISU (Índice de Sustentabilidade Urbana) traduz-

se numa ferramenta susceptível de ajudar a enfrentar os desafios da avaliação e 

                                                      
26 O estudo foi baseado nas metodologias inerentes aos seguintes elementos bibliográficos: O estudo foi 

instrumentos: Índices de Sustentabilidade Municipal (Braga et. al., 2003); Indicadores de Sustentabilidade 
dos Espaços Públicos Urbanos (Romero et. al., 2004a); Environmental Vulnerability Index (EVI, 2004); 
Environmental Sustainability Index (ESI, 2005); Indicadores mais quantificáveis da sustentabilidade 
urbana (Almeida, (2006); Environmental Performance Index (EPI, 2006); Indicadores de Sustentabilidade 
(Rabelo et. al., 2007); (Leite & França, 2007); Índice de sustentabilidade urbana (Braga et. al., 2008); 
Environmental Performance Index (EPI, 2008). 
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aconselhamento no âmbito da sustentabilidade urbana. Para que os possamos manter os 

sistemas ambientais com boa resistência, reconhece-se como importantes as informações 

dadas por este tipo de instrumentos, uma vez que preservar a resiliência existente será a 

atitude mais pragmática, bem como a primeira e mais fácil etapa.  

Medir as tendências no que respeita à sustentabilidade urbana, é conceptualmente um 

compromisso difícil e ambicioso, pois reconhecem-se as muitas incertezas em torno da 

medição da sustentabilidade urbana, como: a falta de uma definição clara do conceito e 

padrões de referência contra os quais se procura verificar o desempenho; a necessidade de 

uma conversão numa métrica comum o passado, o presente e o futuro; os pressupostos 

implícitos e as decisões tomadas na selecção das variáveis e indicadores, bem como em 

relação à sua agregação, e a incerteza resultante de lacunas de dados, assim como a 

possibilidade de não se medirem aspectos importantes da sustentabilidade. 

Segundo Quental et al. (2006), a transição para um ambiente urbano sustentável passará 

inevitavelmente pela alteração das cidades e dos seus espaços urbanos - tanto ao nível da 

sua organização e da sua gestão, como pelos estilos de vida da sua população. Neste 

entendimento, embora o desenvolvimento sustentável pareça poder resolver os diversos 

problemas dos vários modelos de desenvolvimento urbano, existem limites e alguns 

dependem mais de todo um trabalho inverso ao que a sociedade de consumo propõe. 

Mesmo assim, a sequência metodológica apresentada, mostra-se útil para a orientação na 

organização dos aspectos relevantes da sustentabilidade urbana. A suas principais 

contribuições, são o de proporcionar uma visão mais completa da importância das 

conexões dos objectivos social, ambiental, económico e institucional que compõem a 

sustentabilidade, bem como a possibilidade de medir o Desenvolvimento Sustentável num 

urbano. Ora, neste contexto e segundo  Rabelo, et al., (2007, 72), a inserção de 

indicadores, índices e graus de sustentabilidade, concorrem para agregar as ferramentas 

possíveis para melhor determinar um nível de sustentabilidade mais realista e permitindo 

uma monitorização continuada. 
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