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RESUMO 

A cultura e a Gestão do Património Cultural ganham eficácia se prosseguidas no âmbito da 

Gestão Integrada do Território que, por sua vez, beneficia tanto no processo como nos 

resultados, pela utilização das Tecnologias de Informação Geográfica.  

Os territórios têm associados recursos naturais e culturais endógenos que, a diferentes escalas 

de intervenção, podem potenciar estrategicamente esses territórios em vários domínios, se os 

mesmos seguirem uma lógica integrada de gestão. Neste sentido a Gestão do Património 

Cultural deverá integrar de forma ativa as políticas públicas de promoção do desenvolvimento 

sustentável dos territórios numa ótica de cooperação, compatibilizando os interesses de 

preservação e uso dos recursos, para que a transmissão do legado patrimonial a gerações 

vindouras seja feita de uma forma eficaz, apoiado numa lógica de história crítica e não de uma 

mera herança de propriedade.  

Neste contexto, o principal objetivo deste estudo é dar um contributo metodológico para a 

Gestão do Património Cultural, no âmbito da Gestão Integrada do Território de âmbito 

supramunicipal, através da utilização de Tecnologias de Informação Geográfica, 

nomeadamente os Sistemas de Informação Geográfica, propondo-se para tal um modelo 

metodológico geográfico que identifica e estrutura os recursos culturais existentes no território, 

(no sentido de obter uma visão geográfica integrada), assim como identifica critérios que 

permitem a sua hierarquização ao nível do seu Interesse Cultural.  

O modelo é testado para a Região do Médio Tejo, através da implementação de um Sistema de 

Informação Geográfica de suporte à operacionalização do mesmo, e que permitiu caraterizar 

geograficamente os recursos culturais a partir das bases de dados oficiais disponíveis, assim 

como modelar o Interesse Cultural com base nos critérios estabelecidos. A partir de diferentes 

métodos de análise espacial e respetiva validação geoestatística, foi possível identificar focos 

culturais temáticos e sua abrangência territorial, que serviram de base à identificação das Áreas 

de Interesse Cultural para o Médio Tejo. Os resultados obtidos sobrevalorizam territórios que 

atualmente não apresentam qualquer dinâmica cultural e desvalorizam territórios que, embora 

não tenham do ponto de vista metodológico tanto interesse, são objeto de uma dinâmica cultural 

articulada com outras componentes territoriais. Este estudo pretende servir de base de partida 

para a discussão de uma estratégia cultural de intervenção territorial supramunicipal, 

contribuindo para a Gestão do Património Cultural. 
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ABSTRACT 

The Management of Culture and Cultural Heritage results most effective if pursued under the 

Integrated Territorial Management which in turn, through the use Geographic Information 

Technologies benefits both the process and the results. 

Territorial associations to endogenous natural and cultural resources at different scales of 

intervention, following an integrated management logic, can strategically leverage these 

territories in various fields. In this sense, the Management of Cultural Heritage will actively aid 

public policy to promote sustainable development of the territories in a perspective of 

cooperation, harmonizing the preservation of interest and use of resources, so that the transfer 

of the economic legacy to future generations is made of an effective, supported by a logic of 

critical history and not a mere property inheritance. 

The aim of this study is to provide a methodological contribution to the Management of Cultural 

Heritage under the Integrated Management of supra-municipal territorial scope, through the use 

of Geographic Information Technologies, in particular Geographic Information Systems, is 

proposing for such a geographical methodological model that identifies and structures the 

existing cultural resources in the territory (in order to obtain an integrated geographic vision), 

and identifying the criteria for their ranking in terms of its cultural interest. 

The model tested for the Middle Tagus Region through the implementation of a Geographic 

Information System to support its implementation, allowing to geographically characterize the 

available official data bases of cultural resources, as well as modelling the Cultural Interest 

based on the established criteria. From different methods of spatial analysis and geostatistical 

validation, thematic cultural centers were identified as well as their territorial coverage, which 

served as the basis for identifying the Cultural Areas of Interest for the Middle Tagus. 

Results overestimate territories that currently do not have any cultural dynamics and devalue 

culturally dynamic territories, which from the methodological point of view are not considered 

of interest, although they are the subject of an articulated cultural dynamics with other territorial 

components. This study comprehends a strong starting point for discussion of a cultural strategy 

of supra-territorial intervention, contributing to the Management of Cultural Heritage. 
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INTRODUÇÃO  

 

A cultura e a Gestão do Património Cultural são áreas que têm sido objeto de preocupação a 

diferentes níveis de intervenção. Ao nível internacional através das convenções e programas de 

apoio financeiro, ao nível nacional através da aprovação legislativa no âmbito da preservação 

e conservação, ao nível local pelas ações de promoção e valorização do Património Cultural. 

A Gestão do Território, embora seja um processo recente, tem articulado vários domínios 

territoriais, em que o Património Cultural tem sido objeto de estudo e de intervenção, numa 

lógica da sua identificação e cumprimento legislativo. Uma nova abordagem de intervenção, 

baseada na Gestão Integrada do Território, tem sido alvo de estudo e aplicação, nos últimos 

anos. 

As Tecnologias de Informação Geográfica são hoje instrumentos de operacionalização de 

metodologias e apoio à decisão geográfica nas várias áreas em que o espaço é parte integrante 

do objeto de estudo. No entanto, a sua aplicabilidade pressupõe um conhecimento aprofundado 

de suporte científico assente na Ciência da Informação Geográfica, que por sua vez é suportado 

pela ciência cartográfica com orientações objetivas e normas de qualidade para a produção 

cartográfica que devem ser aplicadas de forma rigorosa. 

Articular e relacionar a Gestão do Património com a Gestão do Território, através das 

Tecnologias de Informação Geográfica, é o principal desafio desta investigação, com base em 

contributos metodológicos capazes de fundamentar não só a importância e o interesse dos 

recursos culturais em si, mas sobretudo na sua aglomeração geográfica em áreas territoriais que 

apresentem um potencial de interesse cultural capaz de suportar intervenções estratégicas e 

financeiras futuras. O conhecimento empírico do território permite identificar claramente essas 

áreas de interesse, nomeadamente pelo nível de atração turística que geram. No entanto em 

muitas áreas territoriais, embora possuam recursos de Interesse Cultural, falta potenciar a sua 

dinamização. 

O principal interesse deste estudo é compreender a necessidade da gestão dos recursos culturais 

numa lógica supramunicipal, através de uma visão geográfica integrada dos mesmos e a sua 

hierarquização ao nível do seu Interesse Cultural.  

 



 

2 

 

Com base nos pressupostos apresentados coloca-se a questão de partida deste estudo: Qual o 

contributo das Tecnologias de Informação Geográfica, nomeadamente os Sistemas de 

Informação Geográfica, para um incremento de eficácia da Gestão do Património Cultural, 

no âmbito da Gestão Integrada do Território a nível supramunicipal?  

Para responder à questão colocada propõe-se o desenvolvimento de um modelo metodológico 

que permita contribuir para a integração da componente espacial nos processos de Gestão do 

Património Cultural, de acordo com padrões de rigor e qualidade cartográfica, de modo a 

constituírem instrumentos de apoio à decisão estratégico-espacial. O modelo metodológico 

pressupõe a identificação de Áreas de Interesse Cultural, baseadas na definição de critérios 

objetivos, respetiva ponderação e hierarquização, assim como tratamento espacial estatístico, 

no sentido de identificar os Focos Culturais, por aglomeração de recursos de interesse cultural 

elevado. 

A Região do Médio Tejo será o caso de estudo para testar o modelo metodológico, pelos 

conhecimentos e estudos realizados ao longo dos anos pela equipa de investigação que 

integramos e porque é uma unidade administrativa onde existe uma grande diversidade de sítios 

e de lugares com uma forte tradição cultural cujo enraizamento se inspira em tempos recuados. 

É uma Região rica em cidades e vilas históricas, com um Património Cultural diversificado, 

que vai desde sítios arqueológicos, ao ar livre e protegidos em meio cársico, a castelos, 

fortalezas, conventos, igrejas e museus, com uma cultura dinâmica e identitária em evolução. 

Apoiada por uma forte componente de gestão intermunicipal, iniciada nos anos 80 pela 

Associação de Municípios do Médio Tejo e atualmente pela Comunidade Intermunicipal do 

Médio Tejo, têm uma longa e histórica preocupação com uma gestão estratégica de 

desenvolvimento territorial cooperativa, onde têm sido articulados investimentos de interesse 

intermunicipal, com preocupações ao nível da gestão de programas de apoio ao 

desenvolvimento da Região.  

Num primeiro momento do caso de estudo, será avaliada a perceção da comunidade (com 

interesse nestes domínios técnico-científicos) face aos domínios e problemas da Gestão do 

Território no Médio Tejo, através de um inquérito realizado, assim como a análise da estratégia 

de gestão cultural da Região do Médio Tejo no passado e do que se prevê para o futuro.  
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Num segundo momento será aplicado o modelo metodológico que permitirá contribuir para o 

conhecimento integrado do património arqueológico, arquitetónico, das infraestruturas e 

equipamentos de Promoção Cultural e do conhecimento, de modo a que a sua articulação possa 

constituir a base de partida para a discussão de uma estratégia cultural de intervenção territorial 

supramunicipal.  

Para operacionalizar a concretização da aplicação do modelo metodológico e a respetiva 

modelação geográfica, será criado um projeto em Sistemas de Informação Geográfica, com 

recursos a tecnologia ESRI® (Environmental Systems Research Institute)1, instrumento 

tecnológico fundamental à eficácia e fundamentação dos resultados e que permitirá constituir a 

primeira base de dados geográfico-cultural para a Região do Médio Tejo.  

Em termos da Gestão do Território ao nível da intervenção regional, pretende-se contribuir 

metodologicamente para a concretização das seguintes diretrizes definidas pelo Plano Regional 

de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo em vigor: (…) criação de uma base de 

dados georreferenciada do Património Cultural material e imaterial seja ele classificado, em 

vias de classificação ou inventariado / identificado, e a identificação das principais unidades 

geográficas de interesse cultural com dimensão nacional e/ou internacional, criando uma 

Figura de Ordenamento que permita proteger a integridade dos elementos patrimoniais em 

presença, com estímulos à promoção de projetos nos clusters de turismo cultural e das 

empresas/indústrias de conteúdos culturais. 

De forma a atingir este objetivo, estruturou-se este estudo em duas componentes:  

1. uma componente teórico-conceptual que permitirá abordar e enquadrar os conceitos de: 

- Património Cultural e Interesse Cultural; 

- Tecnologias de Informação Geográfica, Ciência da Informação Geográfica e Sistemas 

de Informação Geográfica;  

- Gestão do Território e Gestão Integrada do Território.   

seguida da sua articulação como suporte teórico de base ao modelo metodológico de 

identificação de Áreas de Interesse Cultural;  

                                                 

1 http://www.esri.com/; http://www.esriportugal.pt/ 

http://www.esri.com/
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2. uma componente prática de aplicação do modelo metodológico à Região do Médio Tejo, que 

permitiu testar e validar o modelo (e afiná-lo), assim como obter resultados.  

A metodologia de investigação baseou-se na seguinte estrutura concetual: 

 

Embora seja já uma prática generalizada a utilização de Tecnologias de Informação Geográfica 

na Gestão do Património Cultural, ainda existem muitos aspetos condicionadores da sua 

utilização de modo a aproveitar o potencial das mesmas, sobretudo nos processos de gestão 

avançada que envolva modelos de desenvolvimento territorial prospetivos, nomeadamente ao 

nível da informação de base que têm de obedecer a normas de qualidade, capazes de sustentar 

resultados cartográficos credíveis.  

É necessário fazer então uma reflexão sobre a contribuição da modelação espacial do território 

para a Gestão do Património Cultural e consequentemente para os processos de Gestão do 

Território, no sentido de articular esta componente com as restantes componentes físicas, 

sociais e económicas que já são práticas correntes na Gestão Integrada do Território.  
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São muitas as definições e reflexões feitas por diversos autores que dão suporte teórico a esta 

reflexão, mas a ideia geral é que devemos preservar e conservar o Património Cultural para 

mantermos a história e as memórias (sem as confundir), numa lógica de sustentabilidade, 

apoiada na crescente divulgação, promoção e valorização dos territórios funcionando como 

atrativos/segmentos, por exemplo para o Turismo Cultural, mas sempre numa perspetiva 

educacional de transmissão de conhecimento. 

Contribuir para uma Gestão do Território com objetivos de desenvolvimento sustentável, que 

tem como um dos principais desafios a expressão quantitativa e quantificável, embora possa ser 

simplificada, assegurada pela dimensão espacial (Lopes, 1999) e partindo do pressuposto que 

a Ciência da Informação Geográfica através das Tecnologias de Informação Geográfica 

contribuem de forma decisiva para a modernização e eficácia das formas tradicionais de Gestão 

do Património, ficam assim definidas as bases teóricas de partida deste estudo.  

Espera-se com este estudo e com base no conjunto de desafios teórico-conceptuais expostos e 

articulados com desafios instrumentais de natureza tecnológica, poder contribuir para responder 

à questão colocado, através de uma reflexão sobre a forma e o conteúdo de como a gestão dos 

recursos culturais podem ser inseridos ativamente numa futura estratégia de intervenção 

politico-cultural de nível supramunicipal. 
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1. CAPÍTULO: A GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL NO ÂMBITO DA GESTÃO DO 

TERRITÓRIO 

1.1 O PATRIMÓNIO CULTURAL E A SUA GESTÃO 

1.1.1 Património Cultural: o conceito 

A robustez ideológica da memória coletiva de uma Nação está intimamente ligada à matriz 

cultural de um País. Paradoxalmente são os poderes jurídico-estatais que determinam quais são 

os valores patrimoniais do Estado, articulando-os com a noção de Nação e o que ela implica - 

o substrato identitário dos Povos. Os critérios éticos, deontológicos e jurídicos que formatam a 

produção humana chamada “cultura”, são complexos não se pretendendo no âmbito deste 

estudo descrevê-los exaustivamente, mas a sua contextualização na temática deste estudo. 

A cultura é uma mediação entre homem e natureza. É o que se interpõe entre o homem e o meio 

e humaniza as paisagens. É uma estrutura geralmente estável de comportamentos que cabe 

descrever e explicar. É um dos fatores essenciais de diferenciação das condições sociais 

(Claval, 1995). É uma criação coletiva e renovada sistematicamente pelo homem, moldando os 

indivíduos e contextualiza-os na sociedade e no território, com base em diferentes sistemas de 

valores que coexistem num mesmo espaço. Existem diversos processos culturais que na sua 

maioria são socioculturais ou político-culturais (Claval, 2008), em que a cultura é comunicada 

e transferida de indivíduos/gerações, através da interiorização das práticas, conhecimentos e 

valores, tornando o homem um ser social com uma identidade cultural associada. Essa 

identidade não é mais do que um sistema de representação das relações entre indivíduos e 

grupos, que envolve o compartilhamento de patrimónios comuns (língua, religião, artes, 

trabalho, festas, …) num processo dinâmico de construção continuada, que se alimenta de 

várias fontes no tempo e no espaço (Oliveira, 2015). 

A palavra património tem origem no latim patrimonium, que etimologicamente significa pai 

(pater) tendo como significado, bens de família, isto é, herança transmitida de geração em 

geração (Bucho, 2010), referindo-se a bens materiais individuais, ou ao que herdamos da nossa 

cultura e que nos define enquanto povo. Património é o que tem qualidade para a vida cultural 

e física do homem, como valor de identidade, memória e qualidade de vida das comunidades 

(Almeida, 1993). 
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O Património Cultural refere-se a bens coletivos, podendo ser de dimensão tangível ou não e a 

sua noção não é exatamente a mesma que a noção de património nem que a de cultura o que 

leva a confusões conceptuais frequentes entre os investigadores e os agentes da 

patrimonialização. Os critérios seguidos nos processos de patrimonialização são vastos e 

permitem a institucionalização da cultura como ativação de memórias (Pereiro Pérez, 2009). A 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) elenca por 

exemplo um conjunto vasto de critérios complexos no âmbito do Património Mundial, onde a 

importância dos critérios de raridade são superiores à da singularidade.  

No âmbito deste estudo, os princípios seguidos foram com base nos seguintes critérios (Prat I 

Carós, 1993): 

- A escassez do bem cultural face aos bens correntes e abundantes (o valor é dado à 

escassez), associado à singularidade e raridade; 

- A inutilidade do bem cultural ou o abandono da sua funcionalidade;  

- Os bens culturais patrimonializados adquirem importância, recebendo novos valores 

(por exemplo o económico). 

Está dotado do valor e significado específico atribuído por grupos e subgrupos em cada 

momento histórico, o que implica a existência de um processo social de seleção e de atribuição 

de valores (Pereiro Pérez, 2009). Os especialistas certificam o valor dos bens culturais dignos 

de serem patrimonializados e reconhecem como bem de tutela pública o que antes não estava 

reconhecido como tal. No entanto muitos destes valores são hoje insuficientes para entender os 

processos de atribuição de valor patrimonial público (Prats, 1997). No entanto é necessário 

compreender o que significa valor. Essa reflexão teórica discutida por (Oosterbeek, 2010b) 

considera os valores intrínsecos como os mais fundamentais (e portanto, autoexplicativos) em 

que qualquer tentativa de definição de valor deve focar-se nas qualidades derivadas, 

reconhecendo assim que há valores dominantes, com reconhecimento de que a riqueza cultural 

e o capital cultural, residem na mutabilidade desses valores, ou seja, no seu potencial para 

alterar a sua posição relativa em qualquer escala de classificação. O Património Cultural é uma 

expressão da cultura dos grupos humanos que recupera memórias, ritualiza sociabilidades, 

seleciona bens culturais e transmite legados para o futuro (Pereiro Pérez, 2009).  
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Pode ser uma objetivação da cultura (Handler, 1988), isto é, um processo de representação da 

cultura em objetos materiais ou imateriais de teor simbólico, através da descontextualização, 

transferência de sentidos ou mudança de lógicas. A cultura passa assim a ser vista como uma 

coisa, um objeto ou uma entidade.  

É também necessário diferenciar o tempo social que define o quotidiano, a memória e os 

significados dos bens culturais para as comunidades, do tempo monumental que define a visão 

burocrática, tecnicista e monumentalista dos técnicos que classificam os bens culturais sem ter 

em atenção os contextos territoriais (Herzfeld, 1991). Neste sentido é necessário atender aos 

diferentes níveis identitários quando se pretende categorizar e atribuir valor aos bens culturais 

num determinado contexto cultural, convertendo-os em Património Cultural para consumo 

cultural em geral. Pode contribuir para a recomposição de identidades culturais afetadas por 

processos culturais homogeneizadores e neste sentido a patrimonialização pode reforçar a 

diversidade de identidades culturais e dinamizar as comunidades com as suas próprias 

representações e imagens culturais (Pereiro Pérez, 2003).  

O conceito tem evoluído no sentido de o mesmo se vincular ao território e às comunidades, 

diferenciando as escalas de intervenção em contextos territoriais diferenciados, na lógica da 

proteção, salvaguarda e valorização/fruição dos bens culturais (Carvalho, 2008), deixando de 

se centrar no bem cultural (edificado) para se centrar num conceito articulado com o espaço 

envolvente e/ou o seu enquadramento na paisagem, surgindo assim o conceito de paisagem 

cultural. 

Na implementação de processos de patrimonialização ou seja a transformação de objetos, bens 

e a sua realidade em património, é necessário compreender o seu principal fundamento, sendo 

que o mesmo é um processo de Memória, associado a um sistema de representações a que a 

consciência de cada indivíduo teria acesso, e que se designa por Estrutura do Valor Patrimonial 

(Cardoso Pereira, 2010) e que se encontra ao dispor das comunidades, estando em construção 

um novo paradigma em que o recurso a tempos e espaços com significado para as comunidades 

é um fator importante de reforço identitário (Duarte, 2011).  
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O Património Cultural em Portugal é uma entidade jurídica com um objetivo próprio, composta 

por várias normas do Direito (Constitucional, Comunitário, Internacional e Administrativo) que 

definem um regime de Direito Público, e que encontra os seus fundamentos na ideologia 

dominante do Mundo Ocidental na qual se define o que deve ser considerado Património, o que 

se protege, o que se valoriza e o que se divulga, determinando o que é, ou o que não é, 

Património em ordem à sua fruição pelas comunidades. A construção do Património Cultural é 

então um produto a dois tempos: obra da academia e do rigor de tipo científico; com a 

consagração de dinâmicas sociais que remetem para apropriação mais do que para 

conhecimento (Oosterbeek, 2011a).  

A questão que se coloca é o que se deve valorizar: o efémero ou o sedimentado no tempo 

(Oosterbeek, 2010a). Esta questão embora pertinente sai fora da reflexão feita neste estudo, no 

entanto é necessário compreender quais os passos que podem ser dados para um futuro 

globalmente mais equilibrado e sustentável, no qual o Património Cultural tem um papel central 

(Oosterbeek, 2008), onde é necessário definir e refletir sobre os usos públicos e privados 

(Oosterbeek, 2003). 

 

 

1.1.2 Património Cultural: enquadramento institucional e legislativo 

Para melhor compreender o Património Cultural é necessário ter em conta a legislação e os seus 

princípios orientadores, pois é através dela que se têm construído a noção de Património 

Cultural e de identidade, com a mudança da ideia de “monumento” para a ideia de “bem 

Cultural”, como testemunho cultural dos grupos humanos. 

Do século XX à atualidade evidenciou-se uma preocupação a nível internacional, na qual as 

nações se empenharam em manter a paz comum, tendo surgido primeiro a Liga das Nações e 

depois UNESCO, com origem em 1945. A sucessão de acontecimentos e a progressiva tomada 

de consciência sobre a importância e valor do património levou a uma crescente preocupação 

com a proteção do mesmo, surgindo as primeiras organizações internacionais direcionadas 

exclusivamente para o património.  
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O Conselho da Europa (organização intergovernamental de âmbito europeu, fundada em 1949) 

e o ICOMOS (sigla da organização não-governamental, criada em 1965, para designar o 

Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios), principal consultor da UNESCO em 

matéria de conservação e proteção do património, aconselhando-a na avaliação de candidaturas 

de novos bens culturais e mistos à Lista do Património Mundial, são as organizações 

responsáveis pela normativa internacional sobre o Património Cultural, e apresentam-se em 

quatro grandes domínios (Carvalho, 2007): 

- As convenções (aprovadas pelos Estados signatários, que se obrigam a aplicar no seu 

Território os princípios neles expressos);  

- As recomendações (princípios destinados a orientar as políticas de cada Estado, mas 

sem carácter vinculativo);  

- As resoluções do Conselho da Europa (não têm carácter vinculativo, mas podem servir 

de modelo para a adoção de recomendações e de convenções);  

- Outros atos, como cartas, orientações, princípios, conclusões de eventos e declarações 

que definem os princípios e conceitos orientadores, sem carácter vinculativo. 

Aos Estados compete transpor para a legislação nacional as orientações e princípios definidos 

internacionalmente, integrando-os nas políticas sectoriais, através das instituições públicas 

criadas para o efeito2.  

                                                 

2 Carta de Atenas - Escritório Internacional dos Museus/Sociedade das Nações (1931); Carta de Veneza - II Congresso Internacional de 
Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos/ICOMOS (1964); Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural – 
UNESCO (1972); Carta Europeia do Património Arquitetónico - Conselho da Europa (1975); Recomendação sobre a Salvaguarda dos 
Conjuntos Históricos e da sua Função na Vida Contemporânea – UNESCO (1976); Carta de Florença sobre a Salvaguarda de Jardins 
Históricos  – ICOMOS (1981); Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, Granada - Conselho da Europa  (1985); 
Carta Internacional para a Salvaguarda das Cidades Históricas – ICOMOS (1987); Carta Internacional sobre a Proteção e a Gestão do 
Património Arqueológico – ICOMOS (1990); Recomendação nº R (91) 13 sobre a Proteção do Património Arquitetónico do Século XX – 
Conselho da Europa (1991); Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico (revista) – Conselho da Europa (1992); Carta 
de Villa Vigoni sobre a Proteção dos Bens Culturais da Igreja - Secretariado da Conferência Episcopal Alemã e Comissão Pontifícia para os 
Bens Culturais da Igreja (1994); Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada – 1º Encontro Luso-Brasileiro de Reabilitação Urbana 
(1995); Convenção Europeia Para a Proteção do Património Arqueológico (Revista) - Convenção de Malta (1997); Carta Internacional sobre 
o Turismo Cultural - ICOMOS (1999); Carta sobre o Património Construído Vernáculo  – ICOMOS (1999); Carta de Cracóvia sobre os 
Princípios para a Conservação e o Restauro do Património Construído – Conferência Internacional sobre Conservação (2000); Convenção para 
a Proteção do Património Cultural Subaquático - UNESCO (2001); Declaração de Budapeste sobre o Património Mundial – UNESCO (2002); 
Convenção de Faro - Conselho da Europa (2005), Declaração de Viena (2009), Carta de Bruxelas (2009); Orientações Técnicas para Aplicação 
do Património Mundial (2010); Princípios de La Valeta para a salvaguarda e gestão das populações e áreas urbanas históricas - ICOMOS 

(2011); Republicação com a tradução para português da Convenção para a Proteção do Património Cultural Subaquático - UNESCO (2012). 
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No plano internacional as Convenções mais significativas são: a Convenção da UNESCO de 

1954, a Convenção de Paris, em 1970, a Convenção sobre a Proteção do Património Mundial, 

Cultural e Natural de Paris, de 1972, a Convenção para a Salvaguarda do Património 

Arquitetónico da Europa de Granada, de 1985, a Convenção para a Proteção do Património 

Arqueológico da Europa, de La Valetta, em 1992, e a Convenção Europeia da Paisagem de 

Florença, em 2000. De destacar igualmente o documento com As Orientações Técnicas para a 

aplicação da Convenção do Património Mundial que têm por objetivo facilitar a aplicação da 

Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural (UNESCO, 2013a). 

Em Portugal surgem instituições direcionadas à inventariação, proteção e restauro do 

património, a partir de 1929, com a criação da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN), com o objetivo de restaurar todo o património monumental e artístico, 

seguida do Instituto Português de Arqueologia (IPA), que pretendia definir a política de Gestão 

do Património Arqueológico e regular e promover toda a atividade arqueológica em Portugal e 

o Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) para regular a classificação do 

património histórico português, bem como a homologação do nível de proteção, com origem 

no Instituto Português do Património Cultural (IIPC). Em 2006 estas três instituições fundem-

se dando origem ao Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, com o 

objetivo de salvaguardar e valorizar bens materiais imóveis que, pelo seu valor histórico, 

artístico, científico, social e técnico, integrem o património arquitetónico do país e ao Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), com o objetivo de assegurar a concretização 

da política definida pelo Governo para as áreas da habitação e da reabilitação urbana, de 

forma articulada com a Política de Cidades e com outras políticas sociais, de salvaguarda e 

valorização patrimonial, assegurando a memória do edificado e a sua evolução. O Instituto 

dos Museus e da Conservação foi criado com o objetivo de preservar e valorizar as coleções 

por eles albergadas. Atualmente todas as instituições (com exceção do IHRU) foram fundidas 

na atual Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que tem como objetivo assegurar a 

gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o Património 

Cultural imóvel, móvel e imaterial, bem como desenvolver e executar a política museológica 

nacional.  
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Em termos legislativos evolutivos3 o reconhecimento da salvaguarda e valorização do 

Património Cultural surge com a primeira referência normativa, a Lei do Património Cultural 

Português (Lei nº 13/85, de 6 de julho), sob influência da Convenção de Paris de 1970, e parte 

integrante da Constituição Portuguesa de 1982, os conceitos de “Património Cultural” e de 

“bens culturais, assim como a classificação dos bens imóveis no sentido de distingui-lo pelo 

seu valor histórico, cultural ou estético e garantindo a sua conservação e fruição pela 

comunidade, conferindo-lhe uma proteção legal. Com esta lei há uma manifesta alteração no 

plano da compreensão da relação entre os objetos, os proprietários e os poderes públicos, no 

âmbito da Gestão do Património Cultural. 

Posteriormente com a Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87, de 7 de Abril), no seu artigo 

20º, é estabelecido simultaneamente para património natural e construído que os mesmos 

“serão objeto de medidas especiais de defesa, salvaguarda e valorização, através, entre outros, 

de uma adequada gestão de recursos existentes e planificação das ações a empreender numa 

perspetiva de animação e utilização criativa”.  

Com a nova lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património 

Cultural (Lei nº 107/2001, de 8 de setembro), surge um novo regime de proteção e valorização 

do Património Cultural com objetivos de “incentivar e assegurar o acesso de todos à fruição 

cultural; vivificar a identidade cultural comum de Portugal e das comunidades regionais e 

locais a ela pertencentes e fortalecer a consciência da participação histórica do povo 

português em realidades culturais de âmbito transnacional; promover o aumento do bem-estar 

social e económico e o desenvolvimento regional e local; defender a qualidade ambiental e 

paisagística”.  

                                                 

3 Criação do Programa de Recuperação do Património Classificado (PRPC) - Programa Cheque-Obra - (Resolução do Conselho de Ministros 

nº 70/2009, de 21 de agosto); Aprova o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais móveis e 
imóveis classificados ou em vias de classificação de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal  (Decreto-Lei 140/2009 
de 15 de junho); Estipula o modelo de requerimento inicial para processos de classificação dos imóveis (Despacho nº 7931/2010, de 5 de 
maio);  Prazo de revisão dos atos de classificação a que correspondam as categorias de conjunto ou sítio, de conformidade com o nº 1 do artigo 
77.º do Decreto-Lei nº 309/2009, de 23 de outubro (Despacho nº 14523/2010, de 17 de setembro); Procedimento de classificação dos bens 
imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda  (Decreto-Lei 
309/2009, de 23 de outubro),  Altera o Decreto -Lei  nº 309/2009  (Decreto-Lei nº 115/2011, de 5 de dezembro); Altera o Decreto-Lei nº 
309/2009, de 23 de outubro (Decreto-Lei 265/2012, de 28 de dezembro); Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 
Património Cultural  (Lei 107/2001, de 8 de setembro); Tabela de prestação de serviços da DGPC (Despacho nº 3706/201de 11 de março); 
Fixa os valores de ingresso nos imóveis classificados dependentes da DGPC (Despacho nº 7113/2013. D.R. nº 106, Série II de 3 de junho); 
Regulamento de Utilização de Imagens de Museus, Monumentos e outros Imóveis afetos à DGPC (Despacho nº 10946/2014, de 27 de agosto).   

 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=ind&serie=1&iddr=2009.162&iddip=20092185
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=ind&serie=1&iddr=2009.162&iddip=20092185
http://dre.pt/pdfgratis/2009/06/11300.pdf
http://dre.pt/pdfgratis/2009/06/11300.pdf
http://www.igespar.pt/media/uploads/legislacao/despacho_7931_2010.pdf
http://www.igespar.pt/media/uploads/legislacao/despacho_7931_2010.pdf
http://www.dre.pt/pdf2sdip/2010/09/182000000/4751847518.pdf
http://www.igespar.pt/media/uploads/legislacao/DL309_2009.pdf
http://www.igespar.pt/media/uploads/legislacao/DL309_2009.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/2011/12/23200/0520605206.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25100/0727307273.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf
http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/recursos/formularios/3706_2014.pdf
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=2&iddr=106.2013&iddip=2013019404
http://www.patrimoniocultural.pt/static/data/recursos/cedencia_e_utilizacao_imagens/despacho_10946_2014.pdf
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Neste novo enquadramento o Património Cultural é “constituído por todos os bens (materiais 

e imateriais) que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de 

interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização, mas, também, 

quando for caso disso, os respetivos contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com 

aqueles uma relação interpretativa e informativa”.  

O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arquitetónico, 

linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico dos bens 

que integram o Património Cultural refletirá valores de memória, antiguidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade.  

As categorias de proteção dos bens imóveis são: - monumento, - conjunto ou - sítio e as 

categorias dos bens imóveis e móveis são: património arqueológico, arquivístico, audiovisual, 

bibliográfico, fonográfico e fotográfico; sendo o nível de proteção definido em função do 

interesse nacional, público ou municipal dos bens a classificar, com os procedimentos de 

classificação de bens culturais imóveis, o regime de zonas de proteção e o estabelecimento de 

regras para a elaboração do plano de pormenor de salvaguarda estabelecidos pelo DL 

nº309/2009 de 23 de outubro.  

Consideram-se monumentos, obras arquitetónicas, escultura ou pintura monumentais, 

incluindo grutas e inscrições, assim como os elementos, grupos de elementos ou estruturas de 

especial valor do ponto de vista arqueológico, histórico, artístico ou científico; conjuntos, 

grupos de construções isoladas ou reunidas que pela sua arquitetura, unidade ou integração na 

paisagem, têm um valor especial do ponto de vista da história, arte ou ciência; Sítios (lugares): 

zonas topográficas, obras conjugadas do Homem e da Natureza que têm um valor especial 

devido à sua beleza ou ao seu interesse do ponto de vista arqueológico, histórico, etnológico ou 

antropológico.  

A legislação obriga os diversos níveis de organização (pública) assim como procura promover 

a recuperação e requalificação dos centros históricos e outros conjuntos urbanos, assim como a 

participação das comunidades quer na gestão efetiva do património, quer na identificação de 

novas tipologias como a arquitetura do espetáculo, o património industrial, as cercas 

monásticas, os jardins, o património vernacular, entre outras (Carvalho, 2007). 
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A nova carta da UNESCO vêm pela primeira consciencializar a necessidade da Preservação do 

Património Digital e estabelece as definições que caraterizam este tipo de bens, garantias de 

acessibilidade pública e refere elementos-chave da política nacional de preservação, legislação, 

arquivo e depósito (legal ou voluntário), onde a partir desta data bibliotecas, arquivos, museus 

e outros repositórios públicos, tiveram de tomar as medidas necessárias de modo a incluir no 

seu acervo este tipo de bens culturais (UNESCO, 2003).  

O património digital refere-se ao conjunto de recursos assente em formas de expressão ou de 

conhecimento humano (culturais, educacionais, científicas e administrativas), assim como 

outros tipos de informação (técnica, legal e médica) criados digitalmente ou convertidos a partir 

de informação analógica (Gil, 2011). A preocupação com o património e a sua preservação 

digital está não só ligada aos museus, mas sobretudo à iniciativa coletiva, de entidades públicas 

e privadas e de indivíduos conjuntamente devem trabalhar para o objetivo comum de 

salvaguarda internacional do património. Neste sentido surgem os sistemas de informação 

oficiais da Direção-Geral do Património Cultural, para o Património Classificado (Ulysses) e o 

Património Arqueológico (Endovélico), que permitem pesquisas e pesquisas georreferenciadas 

do património. Recentemente o sistema de informação e documentação sobre património 

arquitetónico, urbanístico e paisagístico português, o Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico (SIPA), gerido pelo IHRU, foi transferido para a DGPC. 

A memória é um testemunho da herança de gerações passadas e origina o conhecimento da 

identidade cultural, onde a assimilação por parte da comunidade tem um papel fundamental 

para a sua preservação e salvaguarda, através da educação, formação, investigação, ciência e 

turismo (Gil, 2011). Desta forma, a nova lei do Património Cultural Português alicerça-se num 

conceito alargado, abrangente e multidimensional que envolve diferentes manifestações de 

Património Cultural, e reflete as principais tendências internacionais e os compromissos 

assumidos pelo Estado neste domínio (Carvalho, 2008).  

Os objetivos do Estado Português quanto à intervenção na cultura tem sido sobretudo: a 

preservação do património; apoio à criação, produção e difusão cultural; democratização do 

acesso à cultura; descentralização cultural e internacionalização da cultura Portuguesa.  
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Embora os objetivos desta política de Património Cultural sejam claros, a proteção legal dos 

bens culturais é feita apenas através da sua classificação e inventariação, funcionando como 

instrumento jurídico, com a finalidade de proteger e valorizar o Património Cultural, sem ter 

em linha de conta os fatores históricos, sociais e económicos que compõem a identidade cultural 

num território geográfico, que deveriam contribuir para o desenvolvimento socioeconómico 

regional e local.  

É pois legítimo concluir que a ideia de Preservação do Património Cultural emerge do resultado 

de uma descontinuidade civilizacional, contendo um propósito pedagógico relativamente ao 

legado cultural que cada País, que pretende entregar às gerações futuras. Assinale-se que as 

finalidades da democratização e da descentralização cultural surgem, por vezes, a par do 

incentivo ao incremento da edificação de equipamentos culturais (bibliotecas, museus, 

cineteatros) e da organização destas infraestruturas em redes (GEPAC, 2014), assunto a refletir 

no ponto seguinte. Novos desafios sobre a gestão do património e da cultura se vão colocar ao 

nível das futuras políticas culturais europeias e em novas áreas temáticas em que há alguns 

"nichos de pesquisa" (Ortega & Peris, 2013) que podem estar na base de novos projetos a 

financiar no próximo quadro comunitário de apoio. 

 

 

1.1.3 Património Cultural: um recurso do território  

Entende-se por recursos o conjunto de meios que o homem dispõe e que potencialmente são 

úteis num determinado processo. Os recursos são concebidos como um conjunto de quatro 

processos: a criação, a destruição, a identificação e a atualização (Schiller, 2007). 

A definição usual de recurso cultural aproxima-a dos aspetos estritamente ligados à cultura 

material (Fowler, 1982) ou seja, aos aspetos físicos, naturais e artificiais, associados às 

atividades humanas, incluindo sítios, estruturas e objetos possuindo significância, 

individualmente ou em grupo, em história, arquitetura, arqueologia ou desenvolvimento 

(Cultural) humano (Caldarelli & Santos, 1999). Neste sentido, os recursos culturais abrangem 

os bens materiais e os aspetos não materiais.  
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De acordo com a natureza dos recursos culturais e da sua inserção no tempo e no espaço, os 

diferentes processos podem desenvolver-se em diferentes locais, o que é necessário é saber 

como organizar o encadeamento destes processos. A dinâmica de um recurso depende da 

maneira como este evolui, ou seja, da maneira como os processos de criação, destruição, 

identificação e atualização se encadeiam no Território (Schiller, 2007). É portanto a relação 

objeto/sistema territorial que caracteriza a dinâmica dos recursos, através da construção da 

tipologia das suas dinâmicas, valorizando o património e criando/potenciando o seu valor 

cultural e socioeconómico, numa contextualização territorial, baseada em regras de 

sustentabilidade em função das características do território e da dotação dos recursos.  

É neste contexto que o património arqueológico é considerado um recurso cultural. É 

constituído por todos os vestígios, bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos 

seres humanos, cuja preservação e estudo permitam traçar a história da humanidade e a sua 

relação com o ambiente, nomeadamente os obtidos no âmbito de atividade arqueológica como 

disciplina científica. Integra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 

arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o 

respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em 

meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental. Segundo a Lei de Bases, Lei nº 

107/2001, de 8 de setembro, o património arqueológico é nacional, uma vez que constitui 

testemunho com valor de civilização ou de cultura, portadores de interesse cultural relevante 

e refletem valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, 

singularidade, ou exemplaridade, competindo ao Estado proceder ao seu arquivo, 

conservação, gestão, valorização e divulgação”, constituindo-se como a herança dos 

primórdios da organização social, económica e simbólica das comunidades e enriquece o nosso 

conhecimento acerca do percurso histórico das populações que habitaram o território hoje 

português. Neste sentido a “cultura material”, concretizada nos “vestígios” ou “signos da 

presença humana”, pode reconstruir a cultura desenvolvida por uma comunidade num 

determinado território, e como consequência pode reconstituir ou reconstruir a história cultural 

dos povos. Esses vestígios ou signos definidores de cultura são considerados “bens culturais”, 

sinónimo de património histórico e cultural, os quais é necessário proteger e salvaguardar 

(Fidalgo, 2009). 
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O património arquitetónico é também considerado como um recurso cultural. Também ele 

caracterizador da nossa herança histórica, dos tipos e estilos adotados ou inéditos da nossa 

capacidade criativa está conformado aos legisladores. A mensagem a ser transmitida aquando 

do seu usufruto estará sempre ligada às raízes culturais da Nação. Segundo a Lei Portuguesa nº 

107/2001, de 8 de setembro, “o património arquitetónico é um recurso de importância vital 

para a identidade coletiva e um fator de diferenciação e de valorização territorial que importa 

preservar. A sua conservação, valorização e divulgação tem um potencial de projeção local, 

regional, nacional e, em casos específicos, mundial, com capacidade de atratividade de 

diferentes públicos pelos diversos aspetos associados à sua fruição, atendendo à diversificação 

dos valores associados”. O património arquitetónico é o conjunto de bens imóveis de valor 

histórico, arqueológico, social, artístico, científico ou técnico relevante. Abrange não apenas 

imóveis de carácter monumental, mas também aqueles cujos contextos de formação e 

características particulares se revelem emblemáticos ou significativos no espaço e tempo em 

que se desenvolveram. De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Património 

Arquitetónico da Europa4, o património arquitetónico poderá ser enquadrado em três categorias 

gerais: monumentos; conjuntos arquitetónicos e sítios. O conceito atualizado de património 

arquitetónico já não se refere apenas às categorias monumentais clássicas, abarcando uma 

diversidade de elementos, conjuntos e sítios, mas tem em conta que os mesmos estabelecem 

inter-relações entre si e com os seus contextos territoriais, indissociável do património imaterial 

com que se relaciona, associado ao conjunto material de instrumentos, objetos e lugares que lhe 

dão coerência (Serrano, 2011). 

O património em geral constitui hoje um recurso de elevada importância, fundamental para a 

criação e sobrevivência de atividades e serviços nas comunidades em que se insere, com grande 

impacto social e económico, ultrapassando o âmbito das designadas indústrias culturais 

relacionadas mais diretamente com o património edificado (IHRU et al, 2010). A valorização 

dos imóveis classificados constituem marcas de identidade dos Territórios e das comunidades, 

tem aqui um papel central.  

 

                                                 

4 Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa, ratificada pelo Decreto do Presidente da República nº 5/91. Diário 
da República, 23 Jan. 1991, Série I-A, nº 19. 
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No entanto, sobretudo nos últimos anos, o Património Classificado português tem-se vindo a 

degradar-se sobretudo nas áreas urbanas antigas e sobretudo nos centros históricos, que são 

cada vez mais um fator de atração e de valorização núcleos urbanos, sobretudo pela sua 

diversidade e pela sua dimensão identitária alicerçada no elevado número de imóveis de valor 

patrimonial (classificados ou não), eles deverão ser um eixo prioritário numa política urbana 

ativa, implicando a definição de medidas e de modelos de gestão que permitam uma reutilização 

desses imóveis, de uma forma integrada e contextualizada (Bernardes et al, 2014a) 

Então, o Património Cultural, nomeadamente os recursos arqueológicos e arquitetónicos, sejam 

vestígios ou não, representam a materialização da evolução cultural dos territórios, traduzindo 

a existência de um passado no presente. A opção pelo reconhecimento do património 

arqueológico e arquitetónico como “recursos” introduz o reconhecimento de valor (social e 

económico) associado ao seu valor cultural, o que permite a possibilidade da sua incorporação 

numa contextualização territorial. O resultado pode ser a fruição de uma experiência de 

vivência, não apenas estética mas, também existencial (Fidalgo, 2009), do conjunto de recursos 

culturais que se encontram organizados por aglomerações com uma envolvente cultural que 

deve ser valorizada. É normalmente nos centros urbanos que se concentram os sítios 

arqueológicos e o património arquitetónico, onde o mesmo tem sofrido a ação destrutiva do 

homem assim como o risco de erradicação completa (Correia, 2001). 

Os equipamentos culturais são recursos culturais na medida que garantem uma dinâmica 

cultural a um determinado território, e são relevantes para o desenvolvimento socioeconómico 

e para a atratividade das regiões, apoiando as atividades culturais (Ministério da Cultura, 2000) 

contribuindo para o reforço da cultura local.  

São espaços de regeneração cultural e patrimonial, e contribuem para o desenvolvimento 

sociocultural assim como para a preservar da identidade local. Recuperar o Património Cultural 

é animar culturalmente uma comunidade. O seu papel educativo é fundamental, não só como 

uma vivência educativa em geral, mas também como uma experiência de aprendizagem (ligada 

por exemplo à museografia e ao turismo).  
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A Agência Europeia do Ambiente (EEA-European Environment Agency) define equipamento 

cultural como qualquer edifício ou estrutura usada para programas ou atividades que 

envolvam as artes ou outras atividades que incentivam o desenvolvimento ou refinamento da 

mente. O Portal Europeu da Cultura (PEC)5 apresenta uma versão mais abrangente, 

contemplando não apenas os espaços físicos mas também os espaços virtuais de cultura. 

Segundo o PEC, equipamentos culturais são locais de criação, produção e difusão da cultura, 

compreendendo igualmente os sites culturais nos quais as tecnologias digitais facilitam a 

gestão, exploração e acesso à cultura. 

 

O primeiro plano estratégico de âmbito regional, elaborado em 1998/99 e que deu 

enquadramento territorial ao Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(PORLVT) no âmbito do III quadro comunitário de apoio (QCA), tinha como prioritário a 

reabilitação e valorização do Património Cultural regional, considerando a cultura como um 

meio poderosos de desenvolvimento regional e local. Isso passaria pela dinamização dos 

equipamentos culturais em rede, fomentando sinergias e produção e difusão cultural.   

 

O projeto Artemrede6 - Teatros associados é disso um exemplo. Uma rede cultural que envolve 

municípios, uma associação de teatros e um catálogo de programação, foi criada em 2005, 

considerando que as artes e a cultura têm um papel fundamental na construção da cidade e da 

cidadania, no reforço do sentimento de pertença às comunidades e na promoção do bem-estar-

social. Com um plano estratégico e operacional aprovado para o período de 2015-2020, assente 

em seis eixos estruturantes sobre os quais se sustenta a atuação da rede: Território, Política, 

Artes, Conhecimento, Cooperação e Sustentabilidade, com prioridades estratégicas, propostas 

de ação e indicadores de avaliação, pretendem pensar o futuro. Promovem a reflexão e o debate 

sobre as políticas governativas e o papel da cultura na definição de estratégias integradas de 

desenvolvimento territorial, assim como a responsabilidade e o compromisso social das 

organizações culturais. 

 

                                                 

5 http://ec.europa.eu/culture/ 
6 http://www.artemrede.pt/ 
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Assim, dinamizar os equipamentos culturais com projetos integrados, que potenciem o 

envolvimento da comunidade, estimulem a experimentação artística, o pensamento crítico, o 

conhecimento e a aproximação às artes e reforcem a participação dos agentes culturais locais é, 

uma prioridade estratégica que deve contribuir para o reforço cultural e identitário dos 

territórios. 

São considerados neste contexto como recursos culturais: 

- os equipamentos culturais - museus, centros culturais e multiusos, teatros, centros de 

interpretação, galerias municipais, bibliotecas e parques temáticos. São múltiplas as 

funções desempenhadas na sociedade contemporânea por este tipo de equipamentos: 

reinstalar a memória coletiva; cumprir objetivos científicos, pelo estudo dos objetos que 

o constituem; aperfeiçoar tecnologias específicas na conservação, e restauro dos 

objetos; desempenhar funções culturais e educativas pelas virtualidades e integração 

histórica e científica de coleções (Figueiredo, 2003); os centros de interpretação que se 

integram nesta rede, com o principal objetivo de suporte na interpretação e que 

satisfazem uma nova procura social, contribuindo para a gestão dos bens culturais e 

patrimoniais, promovendo um conjunto de serviços destinados à apresentação, 

comunicação e exploração do Património Cultural. Oferecem igualmente uma leitura 

interpretada do mesmo, algo não evidente na simples contemplação de objetos e rituais, 

servindo para construir um olhar sob o Património Cultural e sobre a cultura (Pereiro 

Pérez, 2009). 

Na relação por exemplo dos museus com o Património Cultural, Montserrat Iniesta 

distingue quatro tipos de relações (Pereiro Pérez, 2009), que se adaptam na lógica mais 

generalista dos equipamentos culturais:  

- Património Cultural dentro dos equipamentos culturais (conservar tudo ou o máximo 

possível);  

- Património Cultural sem equipamentos culturais (Património Cultural está fora); 

- Equipamentos culturais como Património Cultural (valorização dos equipamentos 

culturais enquanto edifício e espaço público); 

- Equipamentos culturais sem Património Cultural (equipamentos culturais como centros 

de investigação, documentação e dinamizadores de atividades culturais e educativas). 
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- Equipamentos escolares potenciadores de conhecimento científico na área do 

Património Cultural - instituições de ensino superior, centros e laboratórios de 

investigação. São responsáveis pelo estudo e investigação através da dinamização de 

projetos com incidência territorial em articulação com a comunidade e devem ter um 

papel importante na educação cultural das comunidades. 

Neste sentido e de uma forma geral, os equipamentos culturais têm uma função importante na 

estruturação cultural dos territórios, não só como ativos turísticos, mas também como ativos 

sociais em articulação com as comunidades. Uma gestão inteligente dos recursos patrimoniais 

deve ser um dos fatores-chave para o desenvolvimento de um território, (atrai turismo e 

investimento, gerando emprego e atividades), e fundamentalmente, deve reforçar a autoestima 

da comunidade (Sabaté, 2004) 

O contributo dos recursos culturais no âmbito do crescimento sociocultural das comunidades 

locais é fundamental pelo conhecimento das suas raízes histórico-culturais. Daí a importância 

desta componente no âmbito dum desenvolvimento sustentável do território, assim como a sua 

integração como o quarto pilar da sustentabilidade, a par da sustentabilidade económica, social 

e ambiental, de acordo com a Agenda 21 da Cultura7, adotada em 2004, em que a cultura em 

toda a sua diversidade é necessária para responder aos desafios atuais da humanidade, que a 

governança em todos os níveis (local, nacional e internacional) deve incluir uma forte dimensão 

cultural. Este documento dá orientações sobre a integração da cultura como elemento 

importante de crescimento e desenvolvimento, assim como a definição de políticas culturais 

locais. Um novo documento de orientação Cultura 21: Ações foi aprovado em 2015, e baseia-

se nas realizações da Agenda 21 para a cultura, atualizando as suas recomendações. É mais 

claramente orientada para a implementação de políticas, promovendo a inteligência, as boas-

práticas e o trabalho em rede. 

Até há pouco tempo quase todos os modelos de desenvolvimento territorial consideravam o 

espaço como uniforme e isotrópico, e como principal fator de diferenciação espacial (às vezes 

único) a distância (quase sempre a euclidiana).  

 

                                                 

7 http://www.agenda21culture.net/ 
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Pensar num modelo que identifique os recursos culturais existentes num território e as suas 

aglomerações territoriais (baseadas na proximidade entre os recursos) será sempre o ponto de 

partida fundamental para iniciar qualquer estudo de intervenção territorial na lógica da Gestão 

do Património. No entanto é necessário compreender o conceito de aglomeração ou cluster que 

surgiu no séc. XIX no estudo de áreas industriais do Reino Unido, e que identificou vários 

benefícios para as empresas em função da sua proximidade a outras empresas do mesmo sector, 

ou seja a concentração geográfica como fator de desenvolvimento (Marshall, 1952). Surge 

assim o conceito de cluster que implica a associação de algo que permita uma contiguidade 

geográfica e é definido como uma aglomeração geográfica de um conjunto de elementos 

patrimoniais que interagem entre si e com o território em que se inserem. Atuam como fatores 

de promoção da cooperação entre atores e a eficácia na utilização de recursos e induzem a 

denominada “eficiência coletiva” (Schmitz, 1999) sendo esta uma das vantagens competitivas 

das aglomerações.  

A falta de conhecimento geral sobre a cartografia cultural, assim como o conhecimento 

exaustivo dos equipamentos públicos e privados com fins e/ou usos culturais existentes são as 

limitações institucionais para uma base de partida para sustentar uma política cultural, que seja 

um estímulo a decisões e orientações públicas planeadas para uma atuação concertada com a 

envolvente regional, vista como uma grande “oportunidade” para a sustentabilidade das 

estruturas culturais portuguesas (GEPAC, 2014). Projetos como o Atlas Cultural da Região 

Centro (2011) e a Carta Cultural: Diagnóstico, Modelo e Exercício exploratório de 

mapeamento de recintos de artes do espetáculo, de cinema, de tauromaquia e de museus (2012) 

são iniciativas que assentam em levantamentos e cartografia dos equipamentos e dos recursos 

culturais existentes com o objetivo de criar bases de informação atualizadas de suporte às medi-

das e iniciativas de política cultural, com base no conhecimento permanente das dinâmicas 

culturais em curso. Esta informação permite também conhecer as capacidades culturais locais 

e assegurar a distribuição e gestão equilibrada dos recursos, numa abordagem consistente e 

sustentada de uma estratégia cultural. De referir também o projeto HERITY8 como um 

diagnóstico rigoroso dos bens culturais que culmina na sua classificação, e respetiva 

comunicação à comunidade, por exposição dos resultados. 

                                                 

8 http://www.herity.pt/ 
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Em síntese são necessárias alterações profundas na governança cultural dos territórios, seja 

quanto à definição de novas formas de intervenção, seja quanto à promoção de sistemas que 

articulem as entidades detentoras de informação sobre o sector cultural, de atualização regular 

e que permitam introdução de mecanismos para o seu acompanhamento e monitorização.  

Só assim os recursos culturais podem constituir plataformas ativas, potenciadoras de 

intervenções articuladas com os restantes domínios de intervenção territorial, com o objetivo 

de os requalificar e integrar num modelo de desenvolvimento sustentável, desde que estejam 

reunidas as condições de inventário e conhecimento geográfico dos recursos culturais. 

 

 

1.1.4 Património Cultural: gestão orientada para o desenvolvimento sustentável  

Nos últimos anos o sector da cultura em geral é um vetor estratégico de um desenvolvimento 

económico sustentável de sociedades cada vez mais participadas e mais coesas. A diversidade 

de conceitos relacionados com o Património Cultural e sua evolução têm sempre a perspetiva 

da inter-relação do espaço/território com o ambiente. No caso da arqueologia esta está 

interligada com a valorização da diversidade ambiental e cultural (Oosterbeek, 2007), 

relacionando variáveis ambientais (naturais) e antrópicas. A evolução dos ambientes 

paleoclimatéricos e de vegetação – importantes para compreender e conhecer a pré-história e 

história da evolução da terra – pois são registos da passagem dos povos. A relação homem-

ambiente e a respetiva apropriação do território e a sua transformação é uma manifestação 

cultural e uma forma de identidade cultural que se traduz na paisagem, por expressões culturais 

e que associamos à memória e que a perceção e a interpretação variam em função da visão do 

observador. Neste sentido a questão territorial assenta no estudo interdisciplinar que permite a 

visão integrada das várias perspetivas, geográfica e cultural. 

A Gestão do Património Cultural é uma necessidade social que envolve diversos tipos de 

atividade e distintos protagonistas, com vocações distintas. Equipas de campo reconhecidas 

como parceiros privilegiados da Gestão do Património. A mobilização dos cidadãos para que 

considerem o património como seu (Oosterbeek, 1997) e que só faz sentido no quadro de uma 

sociedade que valoriza o mesmo, como parte da sua identidade cultural, reconhecendo-lhe um 

papel social e com uma componente económica associada ao turismo.  
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Uma estratégia de Gestão do Património deve ter em vista a identificação, conhecimento, 

preservação e usufruto do mesmo, fomentando a pesquisa e investigação (identifica e dá sentido 

ao passado), preservação e fruição do mesmo, com a implementação de planos com regras de 

uso e promoção e divulgação, que permitam a sua valorização e utilização pública. 

A definição do papel que o Património Cultural tem no desenvolvimento estratégico, ou seja na 

construção de futuros sociais que envolvem programas, planos e ações, com o objetivo de 

mudar um Território/comunidade, assenta nos recursos endógenos desses Territórios e em 

princípios orientadores.  

Esses princípios podem ser elencados segundo (Aledo Tur, 2003):  

- Aproveitamento dos recursos endógenos e não depender excessivamente do exterior.  

- Participação das comunidades no planeamento e execução das ações.  

- Independência e autonomia através da educação.  

Na base da Gestão do Património, está a caracterização cultural dos territórios, não só dos seus 

recursos, mas também das suas políticas de gestão, assim como das instituições e organizações. 

As perspetivas sociais, formas de conhecimento, valores (tanto para as gerações presentes e 

futuras, muitas vezes em conflito) e outros fatores necessitam de ser avaliados, na lógica de 

uma rede que é complexa sobretudo nas abordagens de gestão, que devem ser inclusiva ou seja 

participada.  

A questão do desenvolvimento sustentável centrado no património pode ser entendido de duas 

formas (UNESCO, 2013b): 

- Como uma preocupação para sustentar a herança, considerado como um fim em si 

mesmo, e parte dos recursos ambientais/culturais que devem ser protegidos e 

transmitidos às gerações futuras para garantir o seu desenvolvimento (intrínseco). 

Assenta no pressuposto de que o Património Cultural é a capacidade de compreender o 

passado através da sua cultura material, como atributos da diversidade cultural, 

desempenham um papel fundamental na promoção de comunidades. Nesta perspetiva, 

proteger e promover o Património Cultural seria, em termos da sua contribuição para a 

sociedade, uma meta legítima per si. 
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- Como uma possível contribuição que a conservação do património pode fornecer ao 

meio ambiente, na dimensão socioeconómica do desenvolvimento sustentável 

(instrumental).  

- Decorre da constatação de que o sector do património, como elemento de um sistema 

maior de componentes mutuamente interdependentes, deve aceitar sua parcela de 

responsabilidade no que diz respeito ao desafio global da sustentabilidade.  

No atual contexto de crescente pressão das atividades humanas, com reduzida disponibilidade 

de recursos financeiros, a contribuição da proteção do património para o desenvolvimento 

sustentável deve ser considerada justificadamente. Na Figura 1, apresentam-se um conjunto de 

problemas relacionados com a Gestão do Património, problemas antigos e novos de grande 

complexidade individual e coletiva, e que necessitam de adequação a uma nova abordagem de 

gestão e planeamento centrada nos recursos, mas numa lógica de rede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exemplos de problemas antigos e novos em Gestão do Património  

(Fonte: Adaptado de UNESCO, 2013b).   
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Na interpretação endógena do desenvolvimento, a dimensão institucional é de extrema 

importância, por considerar que os processos de desenvolvimento têm profundas raízes 

institucionais e culturais (North, 1994). Neste sentido um modelo de desenvolvimento 

sustentável parte dos recursos existentes de um território e contempla um conjunto de fatores 

endógenos e exógenos, assim como a interação dos fatores, para determinar a eficácia de um 

processo de desenvolvimento territorial (Stimson et al, 2011). A introdução no modelo de um 

fator “Capital Cultural” ou seja os ativos culturais corpóreos e incorpóreos (Baleiras, 2011) 

materializados no património construído material e mesmo no património imaterial, será uma 

mais-valia do ponto de vista da intervenção. 

Uma abordagem centrada nos valores é, em muitos aspetos, uma resposta ao reconhecimento 

da complexidade crescente do património, onde se promove a avaliação do significado de um 

lugar - com base nos valores atribuídos por todas as partes interessadas (e não apenas pelos 

especialistas). Esta deve ser a base do desenvolvimento de estratégias de gestão, apoiadas em 

diferentes valores e significados dos bens culturais, atribuídos pelas pessoas na sociedade. Esta 

abordagem têm sido adotada em todo o mundo e apresenta a sequência que se apresenta na 

Figura 2.  

 

Figura 2: Abordagem do planeamento centrada nos recursos 

(Fonte: Adaptado de UNESCO, 2013b). 
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A gestão eficaz e a divulgação dos conhecimentos patrimoniais de um território, assim como a 

sua promoção através da fruição de Áreas de Interesse Cultural por parte da população, não só 

contribui para o crescimento da autoestima e identidade cultural, mas também, dum ponto de 

vista económico, fomenta a recuperação de tradições antigas e consequente revitalização de 

atividades económicas tradicionais (Carbone, 2011). O património ocupa assim um papel 

central nos modelos de desenvolvimento, porque, disseminado pelo território e vivido pelas 

comunidades, contém em si a genuinidade e a singularidade potenciais geradoras de inovação, 

de qualificação territorial e de coesão social (Bernardes et al 2014). Ou seja os modelos de 

desenvolvimento articulados com o património, respeitando especificidades regionais e 

valorizando-as no contexto nacional e internacional, devem ser adotados na lógica da gestão 

integrada do património e devem dar orientação para fortalecer e incentivar a requalificação, 

conservação, e valorização (por exemplo turismo cultural), articulando-se com as comunidades 

locais, não só pelo conhecimento do património como na educação patrimonial para a sua 

preservação. A perceção cultural, a partir dos ativos socioculturais e individuais, que constituem 

a matriz das dinâmicas humanas, encontra instrumentos eficientes nos três pilares do 

desenvolvimento sustentável (ambiente, economia e sociedade), e estes ativos reforçam-se 

precisamente com o domínio das mesmas (Oosterbeek, 2014a). 

Um dos objetivo a atingir no desenvolvimento territorial é a “sustentabilidade cultural”, isto é, 

a possibilidade de transmitir o legado patrimonial a gerações vindouras. Contudo, como 

transmitir e que património são questões de possível debate entre a postura tradicional de 

conservação/preservação do mesmo e formas inovadoras de promoção e difusão do 

conhecimento relativo a esse mesmo património (Fernandes et al, 2014). Neste contexto é cada 

vez mais evidente que o Património é um fator incontornável dos modelos de desenvolvimento 

sustentável do Território e perante as dificuldades que se anteveem para os próximos anos, a 

sua sustentabilidade no curto/médio prazo, terá de ir no sentido de poder concorrer para a coesão 

social, para a melhoria das práticas de cidadania e para o desenvolvimento inteligente dos 

Territórios (Bernardes et al, 2014). 

Assim a identificação dos recursos culturais articulada com os princípios da sustentabilidade e 

de cultura permitem definir modelos de desenvolvimento capazes de potenciar os territórios, 

sendo que o interesse cultural desses territórios baseado em critérios previamente definidos, 

terá de ser devidamente identificado e hierarquizado no sentido de priorizar as 

intervenções/ações. 
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1.1.5 Interesse Cultural: o conceito 

O conceito de interesse cultural assenta em definições jurídicas patentes da Lei de Bases do 

Património Cultural Português adotadas para uma definição de "Interesse Cultural": 

- o conceito jurídico de "Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural" é 

refletido na Lei de Bases do Património Cultural Português (Lei nº 107/01, 8 de setembro 

de 2001), define o Objeto da mesma no seu art.º 1º da seguinte forma: "A presente lei 

estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do Património 

Cultural, como realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e 

construção da identidade nacional e para a democratização da Cultura." (TÍTULO I - 

Dos princípios basilares);  

- o conceito jurídico de "Interesse Cultural Relevante" define-se na Lei de Bases do 

Património Cultural Português (Lei nº 107/01, 8 de setembro de 2001), define o conceito 

e âmbito do Património Cultural, nº1 do art.º 2º da seguinte forma: "Para os efeitos da 

presente lei integram o Património Cultural todos os bens que, sendo testemunhos com 

valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser 

objeto de especial proteção e valorização." (TÍTULO I - Dos princípios basilares); 

- o conceito jurídico de "Fruição dos Valores e Bens que Integram o Património Cultural" 

constata-se na Lei de Bases do Património Cultural Português (Lei nº 107/01, 8 de 

setembro de 2001), define Dos direitos, garantias e deveres dos cidadãos, nº 1. do art.º 

7º da seguinte forma: "Todos têm direito à fruição dos valores e bens que integram o 

Património Cultural, como modo de desenvolvimento da personalidade através da 

realização cultural." (TÍTULO II - Dos princípios basilares). 

- o conceito jurídico de "Imóvel de Interesse Municipal" patente na Lei nº 107/2001, de 8 

de setembro, artigo 15º, ponto 6, "Consideram-se de interesse municipal os bens cuja 

proteção e valorização, no todo ou em parte, representem um valor cultural de significado 

predominante para um determinado Município" e de "Imóvel de interesse público" 

definido como: “Um bem considera-se de interesse público quando a respetiva proteção 

e valorização represente ainda um valor cultural de importância nacional, mas para o qual 

o regime de proteção inerente à classificação como de interesse nacional se mostre 

desproporcionado.” (Lei nº 107/2001, de 8 de setembro, artigo 15º, ponto 5). 
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Na definição de Interesse Cultural de um sítio são contempladas as medidas determinadas 

Internacionalmente que veiculam a proposta jurídica do Estado Português, com base nos 

conceitos de Património Cultural e de bem cultural apresentados anteriormente, que 

incorporam valores de ordem jurídica, política e científica, e que se complementam com as 

seguintes definições: Património Cultural - “o património histórico, artístico, monumental, 

demoetnoantropológico, arqueológico, arquivístico e bibliográfico, bem como os demais que 

constituam testemunho com valor de civilização assim individualizados com base na lei” (art.º 

148.º do Decreto Lei nº 112/98, de 31 de março, alínea a)); "[O]s bens culturais   constituíram-

se na categoria jurídica à volta da qual muitos dos regimes do Património Cultural se têm 

estruturado e reinterpretado, estando-se em presença de um instituto relativamente 

estabilizado, que supõe, fundamentalmente: a presença de um bem imaterial (criação jurídica) 

ancorado num suporte material (excecionalmente, imaterial ou desmaterializado)" (Ministério 

da Cultura, 1998). 

Na definição de Interesse Cultural de um território a mesma apoia-se no conceito jurídico de 

"Defesa da qualidade ambiental e paisagística" onde se constata na Lei de Bases do Património 

Cultural Português (Lei nº 107/01, 8 de setembro de 2001), no seu art.º 44º a definição dos 

direitos, garantias e deveres dos cidadãos:  

1. A lei definirá outras formas para assegurar que o Património Cultural imóvel se torne um 

elemento potenciador da coerência dos monumentos, conjuntos e sítios que o integram, e da 

qualidade ambiental e paisagística.  

2. Para os efeitos deste artigo, o Estado, as Regiões Autónomas e as Autarquias locais 

promoverão, no âmbito das atribuições respetivas, a adoção de providências tendentes a 

recuperar e valorizar zonas, centros históricos e outros conjuntos urbanos, aldeias históricas, 

paisagens, parques, jardins e outros elementos naturais, arquitetónicos ou industriais 

integrados na paisagem.  

3. Relativamente aos conjuntos e sítios, a legislação de desenvolvimento estabelecerá 

especialmente: a) Os critérios exigidos para o seu reconhecimento legal e os benefícios e 

incentivos daí decorrentes; b) Os parâmetros a que devem obedecer os planos, os programas 

e os regulamentos aplicáveis; c) Os sistemas de incentivo e apoio à gestão integrada e 

descentralizada; d) As medidas de avaliação e controlo."  
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Desta forma é estabelecida a relação entre os bens culturais imóveis (monumentos, conjuntos, 

sítios e elementos arquitetónicos) e o seu enquadramento paisagístico e ambiental, apresentada 

numa proposta jurídica de valorização biunívoca na medida em que o valor do bem cultural é 

enriquecido pela envolvente paisagística. Contudo, a leitura da Herança Histórica 

contextualizada na paisagem implica um trabalho interdisciplinar e depende do ponto de vista 

do observador (arqueólogo, historiador, antropólogo, sociólogo, patrimonialista, etc.). 

Na definição de interesse cultural no âmbito da Gestão do Património a mesma sustem-se no 

bem material, mas não se revê nele, o que é o mesmo que dizer que não existe equivalência 

entre "bem patrimonial" e "bem cultural". Este é imaterial e pode, dependendo das 

circunstâncias, aumentar ou diminuir o valor do "bem patrimonial". O "bem patrimonial", por 

seu lado, é considerado um bem público quando se destina à fruição das pessoas (Giannini in I 

beni culturali; citado por Alexandrino, 2009). Estas questões assim colocadas contêm as noções 

de identidade nacional, valor de civilização ou de cultura e modo de desenvolvimento da 

personalidade, que conduz à justaposição destas noções e que permite criar a seguinte ideia: 

Conquista de laços identitários robustos através da criação de um coletivo cronologicamente 

longínquo, dando lugar, por um lado, à diluição de características individuais num largo 

agrupamento com características comuns e, por ouro, ao estabelecimento de um cordão 

umbilical que seja a cadeia de reconhecimento social entre as culturas entretanto esquecidas 

e o atual enquadramento da população portuguesa, num sistema Ocidental global, logo 

seguida da definição: constitui interesse cultural toda e qualquer produção humana que seja 

suscetível de contextualização natural e histórica. 

Assim o interesse cultural relevante dos recursos culturais, designadamente histórico, 

paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, 

científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o Património Cultural refletirá 

valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade, e será considerado nesta investigação como base para a determinação das Áreas 

de Interesse Cultural. 
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1.2 A DIMENSÃO CULTURAL, O TERRITÓRIO E A SUA GESTÃO 

1.2.1 A relação entre espaço e território 

É com o geógrafo Humboldt, no início do século XVIII, que se inicia a Era da Geografia 

Moderna, com destaque para os métodos de análise direta e medições precisas. No entanto fora 

já com o filósofo Kant, mais tarde nos finais do século XVIII, que se iniciaria a relação da 

Geografia com os fenómenos espaciais e se definira o espaço como sendo algo não passível de 

perceção, mas que a permite, ou seja a ideia de que o espaço é algo separado dos demais 

elementos espaciais, mas isento de significado ou estrutura própria.  

Em duas palavras: categoria lógica que, mais tarde, viria a ser reconhecida como categoria 

operatória da inteligência, por Jean Piaget (Oliveira, 2005). Só mais tarde o homem é inserido 

como um componente essencial para a compreensão do espaço, como o ser que cria e modifica 

espaços de acordo com suas culturas e objetivos.  

O espaço como objeto de estudo foi introduzido por Ratzel e Hartshorne para os quais, o meio 

condiciona a atividade humana, assim como a conceção de “espaço vital” se confundia com a 

de território, através da relação de poder (relações politico-geográficas). Com a definição de 

espaço proposta pelo filósofo Maurice Merleau-Ponty em que o espaço não é o meio (real ou 

lógico) onde se dispõe as coisas, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível, a 

componente de posição geográfica é reforçada.  

Esta conceção geográfica de espaço predominou até a meados do século XX, anos 50, embora 

o mesmo não fosse considerado como objeto de estudo. Após os anos 70 deu-se o processo 

expansivo da Geografia e com ele a explicação definitiva do objeto geográfico com o filósofo 

Wilhelm Richthofen e o desenvolvimento do método geográfico. 9 Só a partir desta altura o 

espaço passa a ser associado à noção de “espaço isotrópico” (superfície plana homogénea com 

as mesmas propriedades físicas em todas as direções) sob a ação de mecanismos económicos.  

 

 

 

                                                 

9 Fontes bibliográficas: (Clozier, R., 2006); (Claval, P., 2007); Enciclopédia Geográfica-ATR - cd rom 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Claval
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Mais tarde surge a ligação espaço-sociedade e assim uma nova conceção epistemológica que 

passa a encarar o espaço como fenómeno materializado, ou seja o espaço é produto das relações 

entre homens e dos homens com a natureza, e ao mesmo tempo é fator que interfere nas mesmas 

relações que o constituíram. O espaço é, então, a materialização das relações existentes entre 

os homens, na sociedade (Alves, 2005). 

O conceito de território corresponde a uma porção da superfície terrestre sujeita a vários usos e 

apropriações pelas comunidades; o território é uma construção social baseada nas relações, nos 

usos do espaço e nas ideias construídas sobre esses mesmos usos, estando sujeito a diversas 

transformações (Herrero, 2009). Vivemos em territórios, mas são as nossas memórias, que 

estruturam as fronteiras das nossas culturas, que por sua vez condicionam as paisagens que 

percecionamos que por sua vez condicionam o que pensamos poder fazer nos territórios 

(Oosterbeek, 2011). O território como espaço geográfico apresenta várias definições complexas 

e abrangentes, mas incluí os conceitos de lugar, ligado a um local e de paisagem como porção 

do espaço que a nossa visão alcança e é produto da perceção individual. É configurado através 

de processos de territorialização que definem um espaço delimitado e que necessitam de 

processos de espacialização, que pela sua experimentação configuram as características da 

formação desse território, entre significância e subjetividade, estando em constante mutação, 

transformando-se assim em território-conceito e ator-conceito, reforçando a sua individualidade 

e tornando-se parte dos atores e intervenientes (Sahr, 2008). No entanto existe uma linha de 

entendimento comum de que o Território é considerado não apenas num contexto geográfico, 

mas como sujeito condicionador de dinâmicas de interação em diferentes dimensões, 

constituindo-se um “território interdimensional” (Nunes, 2012). 

Os conceitos de espaço e território confundem-se nas suas definições o que se deve sobretudo 

ao facto da sua utilização ser feita em diferentes áreas do conhecimento, com diferentes 

abordagens focadas em diferentes interesses e visões. No senso comum dificilmente há uma 

distinção clara entre eles. No plano académico variarão de acordo com a escola de geografia à 

qual pertença o cientista, e de acordo com as variadas dimensões e metodologias de análise 

sobre a realidade dos fenómenos geográficos (Crespo, 2010). Comparando as características do 

espaço e do território considerado por vários autores encontram-se as seguintes dicotomias: 

vazio/preenchido, uniforme/disforme, contínuo/descontínuo, homogéneo/heterógeno, 

abstrato/concreto, sem identidade/com memória e cultura. 
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A abordagem de que o espaço é anterior ao território e que o território é produzido através do 

espaço, através do desencadeamento de ações por parte de atores que territorializam e se 

apropriam desse espaço (Machado, 2000) permite identificar que a ação humana é parte integral 

desta relação. As questões relacionadas com a cultura e identidade cultural de um território é 

uma das dimensões já contempladas por vários autores, que ganha peso na discussão, sobretudo 

em abordagens que defendem a integração de várias dimensões territoriais. Neste sentido é 

possível identificar duas visões diferentes: a visão parcial de território, que enfatiza uma única 

dimensão (política, económica, cultural ou natural), ou a visão integradora de território que 

envolve conjuntamente todas as dimensões (Haesbaert, 2009).  

O estudo da cultura e do espaço tem vindo a ser aprofundado ao longo do tempo, tendo sido 

desenvolvidas várias interpretações das realidades culturais, segundo três perspetivas (Claval, 

2008): 

- O estudo das representações e através do imaginário, que permite explicar a dimensão 

dinâmica da cultura e a sua possibilidade de projetar o futuro, com introdução de novo 

conhecimento e com uma conceção social que enfatiza a dimensão coletiva dos 

fenómenos. 

- A descoberta da corporeidade e seus ritmos, ou seja a abordagem cultural como estudo 

da experiência vivida, dando dimensão social aos estudos, ou seja a procura em atenuar 

as desigualdades sociais. 

- A análise dos processos culturais, centrada no papel das representações, na dimensão 

subjetiva da perceção, no papel da emotividade, dos sentidos e do significado do corpo 

na vida humana e social. Parte do individuo para reencontrar o social e abordá-lo sob 

uma perspetiva espacial. 

 

A definição de território que está na base deste estudo é aquela que se define por um espaço 

geográfico que por ação humana se transformou num território, com identidade própria, que é 

agora sujeito a processos de gestão. 
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1.2.2 A dimensão cultural, o Ordenamento e o Planeamento do Território 

Os conceitos de Ordenamento e de Planeamento do Território, tal como hoje os conhecemos 

são recentes (século XX), tendo como princípio base a organização do espaço, ideia já antiga 

revelada na história do planeamento que pela conjugação das necessidades das comunidades se 

originaram as aglomerações humanas e consequentemente os núcleos urbanos. Pode afirmar-

se que foi a necessidade que o Homem sentiu em organizar-se em comunidades que gerou, no 

início da civilização, a criação dos núcleos urbanos (Almeida, 2005). 

Em Portugal o termo Ordenamento do Território surge na Constituição da República 

Portuguesa de 1976, no Art.º 9 c) onde se pode ler que são tarefas fundamentais do estado (…) 

assegurar um correto Ordenamento do Território, assim como no Art.º 66 2.b) que incube ao 

estado (…) ordenar e promover o ordenamento do território. No entanto só com a Carta 

Europeia do Ordenamento do Território, publicada em 1988, surge a primeira definição de 

Ordenamento do Território como a tradução espacial das políticas económica, social cultural 

e ecológica da sociedade com objetivos de desenvolvimento socioeconómico equilibrado das 

regiões, melhoria da qualidade de vida, gestão responsável dos recursos naturais e a proteção 

do meio ambiente. De um modo mais específico, poderá definir-se como a organização do 

espaço e que consiste na definição de unidades ou classes de espaço, com a devida 

fundamentação, das opções na definição das mesmas (Partidário, 1999). Neste sentido é fácil 

de identificar a visão de que o Ordenamento do Território é uma política pública das mais 

difíceis de levar a cabo, apesar de ser das mais consensuais no conjunto dos princípios. A sua 

implementação é complicada devido à dificuldade de a passar à prática. Embora esta política 

pública seja fraca, devido ao seu reduzido peso político (Ferrão, 2011) os seus princípios e 

objetivos são nobres e transversais a todas as outras políticas públicas, designadamente 

económico-sociais, urbanísticas e ambientais, que visam a localização, organização e gestão 

correta das atividades humanas (Oliveira, 2002). No entanto outras visões são tidas em conta 

por diversos autores sistematizadas da seguinte forma (Silva, 2001): Ordenamento do Território 

como fenómeno social: modo como o território está organizado, em diversas escalas, causas e 

problemas; Ordenamento do Território como Técnica: estudo de um território para identificação 

das necessidades e potencialidades com vista à intervenção planeada; Ordenamento do 

Território como ciência interdisciplinar: estuda a organização e o desenvolvimento do 

Território a várias escalas, recorrendo a metodologias científicas. 
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O Ordenamento do Território é assim um processo integrado e racional de organização do 

espaço biofísico, de acordo com as vocações e capacidades e que, com base em conhecimento 

técnicos e científicos identifica as invariantes do território, com vista à demarcação de espaços 

e fixação de classes de uso do solo, numa perspetiva dinâmica e adaptativa em função da 

evolução das necessidades das populações e suas atividades (Costa Lobo et al, 1995). Neste 

sentido, procura orientar o equilíbrio dinâmico na estrutura biofísica do território, tendo em 

conta aspetos económicos, sociais, culturais e políticos, no sentido das mesmas estarem na base 

do processo de Planeamento do Território (Alves, 2001). Por ser uma disciplina bastante nova, 

com conteúdos pouco delineados e esclarecedores, sujeita a diferentes interpretações que 

recebeu e que continuará a receber, terá de ser vista como uma área de intervenção transversal 

que oriente todas as áreas de atuação pública de incidência territorial, dando-lhes um tratamento 

integrado, visto que a generalidade das intervenções territoriais nas diferentes escalas, 

pressupõem incidência territorial. 

A dimensão cultural no âmbito do Ordenamento do Território insere-se no princípio da 

sustentabilidade que promove a organização do Território, salvaguardando e protegendo 

valores e recursos, entre outros os culturais, base da compreensão das suas relações com o 

Território, de forma a estarem de acordo com os objetivos gerais de Ordenamento do Território 

nesta temática, segundo a Carta Europeia de Ordenamento do Território (DGOTDU, 1988): 

- Gestão responsável dos recursos naturais e a proteção do ambiente, prestando atenção 

particular à paisagem e ao Património Cultural e arquitetónico; 

- Coordenação entre os diferentes sectores à luz do ambiente e do património natural, 

histórico e cultural; 

O Ordenamento do Território implicará em última instância quatro tipos básicos e genéricos de 

intervenção: legislar, planificar, executar e monitorizar planos, que devem incluir na sua 

estrutura os princípios de defesa e valorização do Património Cultural, aquando o 

estabelecimento de regras para a sua gestão. O território é suporte de atividades e populações e 

a sua utilização condiciona o desenvolvimento territorial o que implica a racionalização na 

utilização dos recursos e da definição de usos do solo (Pereira, 2009), por um processo de 

análise, do passado e do presente no sentido de antecipação ao futuro, com programação, 

controlo, correção e avaliação dos resultados (Reigado, 2000).  
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É esse o principal objetivo do Planeamento: programar o processo de intervenção, com base em 

objetivos previamente definidos, que se enquadrem nas linhas orientadores do Ordenamento do 

Território, promovendo a sustentabilidade dos projetos e ações a implementar no território 

(Costa Lobo et al, 1995). É um processo contínuo ao qual está associado a prática de gestão e 

que pressupõe um conjunto de atribuições, competências e meios, fundamentados sobre estudos 

e decisões prévias de Ordenamento e que devem ser explicitá-los no seu próprio processo 

(Partidário, 1999). Tem por finalidade desenvolver as previsões e o processo de intervenção 

territorial na lógica da otimização da gestão urbanística e deverá ser interativo em termos 

horizontais e temporais, colhendo as retroações de forma crítica, para afinar os seus dispositivos 

estratégicos, e prosseguir para as fases do processo que se seguem.  

A comunicação exógena do planeamento faz-se através de instrumentos de gestão territorial, 

que concretizam os compromissos para um dado período de tempo, para determinado território. 

A Lei de bases gerais da política pública de solos, de Ordenamento do Território e de urbanismo 

Lei 31/2014 de 30 de maio estabelece as bases gerais da política pública de solos, de 

Ordenamento do Território e de urbanismo para o espaço terrestre do território Português, assim 

como a estrutura do sistema de gestão territorial, num quadro de interação coordenada, que se 

reconduz aos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal, em função da natureza e 

da incidência territorial dos interesses públicos prosseguidos.  

Define também os instrumentos de gestão territorial, como materialização da política de solos, 

de Ordenamento do Território e de urbanismo, identificando duas categorias que diferenciam 

as intervenções de natureza estratégica da administração central e, por outro lado, as 

intervenções da administração local, de caráter dispositivo e vinculativo dos particulares: 

- Os Programas - estabelecem o quadro estratégico desenvolvimento territorial e as suas 

diretrizes programáticas ou definem a incidência espacial de políticas nacionais a 

considerar em cada nível de planeamento; 

- Os Planos - estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e 

organização do Território bem como definem o uso do solo. 
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O DL nº 80/2015 de 14 de maio vêm proceder à revisão da regulamentação da do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, como previsto prevendo a possibilidade das 

entidades intermunicipais, por vontade conjunta dos municípios constituintes destas, e de 

municípios vizinhos, se associarem para definirem, de modo coordenado, a estratégia de 

desenvolvimento e o modelo territorial, aprovando conjuntamente programas intermunicipais 

de Ordenamento e desenvolvimento, planos diretores, planos de urbanização ou planos de 

pormenor.  

Com a tentativa de agilidade dos procedimentos previstos ficas ultrapassadas as questões de 

que o planeamento tem de sofrer alterações nos instrumentos e nos procedimentos, para evitar 

que as orientações de política sejam ultrapassadas pelos acontecimentos (Pereira, 2009). 

Com a declaração do Ano Europeu do Património Arquitetónico em 1975 foi a primeira 

sensibilização da opinião pública para os valores insubstituíveis do património. Para a cultura 

de salvaguarda, destaca-se a promulgação da Carta Europeia do Património Arquitetónico 

(Estrasburgo) e a realização de um grande Congresso sobre o Património Arquitetónico 

Europeu, que deu depois origem à Declaração de Amsterdão, com o princípio de que os valores 

do património deviam ser integrados nos planos urbanísticos e de Ordenamento do Território 

(Henriques, 2004).  

Nos últimos anos a cultura adquiriu uma posição central nas estratégias e processos de 

planeamento. É um desafio para a revitalização dos centros históricos, para a dinâmica da 

indústria criativa, para o ócio cultural… até ao turismo, em que o principal atrativo reside 

precisamente nos valores estéticos e culturais (Clemente, 2002) dos territórios. 

O processo de planeamento traduz-se na operacionalização do conceito de Ordenamento para 

um determinado território, sendo que do ponto de vista metodológico não existe uma relação 

sequencial entre o Ordenamento e o Planeamento no entanto assume-se que o Ordenamento se 

situa a montante, fazendo o reconhecimento da realidade, enquanto o Planeamento intervém 

nela sendo por isso mais operativo (Costa Lobo et al, 1995). Este carácter operativo passa por 

tarefas operacionais de recolha e tratamento rigoroso de informação, identificação de 

tendências bem como de coordenação dos meios, das ações e atividades a levar a cabo, a fim 

de alcançar os objetivos (Machado, 2000). 
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Sendo o Planeamento um processo operacional tem nas Tecnologias de Informação Geográfica 

um suporte importantíssimo para a eficácia e persecução dos seus objetivos, desde que sejam 

garantidos os procedimentos de qualidade da informação e a coordenação técnica adequada. As 

áreas técnicas e científicas ligadas ao Planeamento e Gestão do Território, onde a utilização de 

aplicações informáticas, o recurso à análise geográfica e à cartografia eram de uso corrente, são 

aquelas que hoje dominam a utilização das Tecnologias de Informação Geográfica (Julião, 

2001).  

A fundamentação de decisões de estudo e análise de impacto e de Planeamento de modo a 

minimizar a destruição do Património Cultural, como forma de acautelar o Ordenamento do 

Território e o uso do através dos diferentes planos, estabelece níveis de aproximação ao 

Ordenamento do Território, desde a macro escala até ao pormenor (Rua, 2007).  

Os planos territoriais tem ter como base a compreensão da interação do homem com o meio 

ambiente e o Território, mas sobretudo a sua interligação histórica, ou seja a ligação entre a 

Cultura e o ambiente, compreendendo as alterações ocorridas por influência das comunidades.  

É possível então concluir que o planeamento tem duas componentes fundamentais: a 

componente Técnica operacional de imagem e desenho dos planos; e a componente de Política 

Pública, onde deve articular as várias políticas setoriais (Figura 3) e que subentende a definição 

de uma visão estratégia e decisão em última instância. 
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Figura 3: Território e Políticas Públicas  

(Fonte: Adaptado de Alves, 2007) 

 

No entanto e segundo a Nova Carta de Atenas (CEU, 2003), o planeamento não é somente a 

preparação do plano mas também todo o processo político que procura um equilíbrio entre os 

interesses públicos e privados, para resolver questões de conflito nos programas espaciais e de 

desenvolvimento.  

Apesar da Gestão do Património, na ótica intermunicipal, ter ganho enquadramento 

institucional e legislativo é necessário que haja um entendimento estratégico-político para levar 

a cabo políticas públicas de gestão intermunicipal do Património Cultural, numa lógica da 

Gestão do Território. 
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1.2.3 A dimensão cultural e a Gestão do Território 

Em função dos territórios e dos seus diferentes objetivos de gestão, criam-se necessidades 

específicas que têm de ser aprofundadas em instrumentos de gestão territorial adequados, que 

após a sua aprovação constituem as ferramentas de gestão. Neste sentido a Gestão do Território 

está associada de uma forma geral à sua governação, às respetivas políticas implementadas, 

com particular referência para a distribuição de tarefas e responsabilidades entre os diferentes 

níveis de administração, e os subjacentes processos de negociação e formação de consensos 

(OECD, 2001), respeitadas e valorizadas a natureza e a cultura, segundo critérios de gestão 

prudente, expressão da identidade territorial (Mafra & Silva, 2004). 

O território é composto por um conjunto de componentes, sociais, económicas, ambientais e 

culturais para os quais é possível sistematizar e sintetizar informação. Mas devem ser elos de 

um só complexo sistemático de base territorial (Kant, 1999) que no entanto não encontram uma 

eficiente resposta sistémica de conjunto, se não for pensada nesta lógica. Este será então a base 

de partida para uma discussão sobre o que é afinal a Gestão do Território. 

De uma forma geral a Gestão do Território não é mais do que o ato de gerir usos do espaço, 

através de instrumentos especializados que controlam o processo de intervenção e sobre os 

quais se mobilizaram recursos, diversos atores público-privados e a sociedade em geral. Deve 

ser baseada numa política pública pluridisciplinar regida pelos princípios do Ordenamento do 

Território e centrada no cidadão situado no espaço e no tempo, de forma a potenciará um 

acréscimo de eficiência num sistema territorial em constante mudança.  

A Gestão do Território é a dimensão espacial do processo de planeamento e resulta num 

conjunto de regras a aplicar num determinado território, ou seja o controle por via da 

administração pública. Afeta a organização espacial e influência as dinâmicas territoriais e por 

isso é necessário promover uma utilização racional do espaço e uma gestão responsável dos 

recursos aí existentes, que se fundamenta num trabalho interdisciplinar de estudo e 

planeamento, no qual a Gestão do Património tem um papel fundamental através da 

identificação e valoração dos recursos culturais existentes.  
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Numa era em que a incerteza é dominante e em que, por isso, o planeamento passa a ser uma 

mera linha de rumo, em permanente desfasamento com uma realidade em permanente mutação, 

a Gestão do Território já não é apenas a dimensão espacial do processo de planeamento, 

resultando num conjunto de regras a aplicar num determinado território, ou seja o controle por 

via da administração pública. A Gestão do Território tem de ser integrada, isto é, tem de superar 

a lógica do planeamento e incorporar como estratégia a incerteza e a probabilidade (ao invés da 

certeza e do rigor).  

Em síntese a Gestão do Território tem de ser mais gestão, mais prospetiva (Oosterbeek, 2012a), 

mais estratégia, apoiando-se certamente nos contributos do planeamento territorial, mas não se 

reduzir a eles e aos seus instrumentos, o que leva ao aprofundamento do conceito de Gestão 

Integrada do Território, na perspetiva dos diferentes agentes que operam sobre os Territórios, 

na interação global/local, na gestão de paisagens e não de objetos (que passam a constituir um 

mero leque de possibilidades).  

 

 

1.2.4 A dimensão Cultural e a Gestão Integrada do Território 

A Gestão Integrada do Território (GIT), parte do conhecimento do território e dos seus 

componentes ambientais, económicos e sociais (base do desenvolvimento sustentável) mas 

introduz a componente cultural como o núcleo dos restantes recursos, associando-lhes dinâmica 

permanente.  

A mesma integra os objetivos do Ordenamento e do Planeamento do Território, desenvolvidos 

ao longo do século XX, e procura uma visão integradora das suas dinâmicas que não se limite 

às respostas setoriais, mas que compreenda que, a partir da potenciação das dinâmicas culturais 

e identitárias, é possível promover estratégias convergentes, que respondam de forma integrada 

a todas essas questões (Oosterbeek, 2012b).   

A GIT baseia-se em dez princípios, divididos em dois grupos (Oosterbeek, 2014): 

- Princípios sobre o território: que enfatizam a sua natureza sistêmica, a importância das 

perspetivas culturais, a indissociabilidade entre economia e cultura, a importância de 

compreender os seres humanos como uma espécie e a importância do desenvolvimento 

sustentável: 
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- O território é mais do que o cenário de intervenção humana, engloba-a e não é 

completamente monitorizável; 

- Os grupos humanos não atuam diretamente em territórios, mas em paisagens, ou seja, 

em perceções culturais desses territórios; 

- A economia são as relações que os seres humanos estabelecem entre si e com o 

território/paisagem, para satisfação das suas necessidades, e a cultura é a forma mediada 

como se representam essas relações;  

- Sem crescimento demográfico não há futuro para a Humanidade; 

- Sem crescimento económico compatível com o equilíbrio ambiental e a equidade social, 

as ruturas são inevitáveis. 

- Princípios sobre gestão: sublinham a natureza das dinâmicas, os instrumentos de 

integração, a relevância da educação, a importância dos centros de recursos e a 

necessidade imperiosa de abordar todas as questões de forma sistêmica: 

- A natureza das dinâmicas humanas e ambientais comporta contradições, implica 

escolhas, implica consequências por vezes irreversíveis e confronta-se com dilemas, e 

não apenas com problemas; 

- Em consequência, a GIT implica uma abordagem transdisciplinar e participada, sob 

pena de ser redutora e potenciar conflitos sociais e desequilíbrios ambientais; 

- O elemento central da GIT é a formação de capital humano e o combate à alienação; 

- A criação de estruturas de parceria (centros de recursos) que articulem o ensino superior 

com municípios, empresas, organizações não-governamentais e ensino/formação e é um 

instrumento indispensável; 

- Na economia importa pensar a sociedade, na administração importa pensar a cultura, na 

cultura é fundamental pensar a economia; em síntese: em cada área é essencial envolver, 

na sua gestão, grupos de trabalho multidisciplinares, tecnicamente sólidos mas não 

monolíticos. 

Embora seja claro que cada grupo de princípios possa ser isolado verifica-se a existência de 

uma interdependência forte entre os grupos, não os podendo dissociar ou isolar, pois perdem o 

sentido do conjunto.  
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Verifica-se que também o foco principal da GIT são as questões dos recursos culturais, mas que 

devem ser incorporados com as dinâmicas dos outros tipos de recursos, nomeadamente os 

humanos (quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista das comunidades) e que 

o estabelecimento de redes é essencial à eficácia dos princípios de base da GIT, como 

valorização territorial. 

A estratégia da GIT parte da conceção holística do espaço socioeconómico (território) e 

privilegia nele uma intervenção pró-ativa, reconhecendo que as limitações de soluções 

institucionais rígidas e as dinâmicas da realidade instáveis e mutantes, carecendo de processos 

de monitorização permanentes.  

Considera a contradição como o principal motor do desenvolvimento sustentável, buscando a 

construção de novas plataformas de governança, que reconheçam a expressão de múltiplos e 

distintos interesses, e que é necessário um exercício permanente de prospetiva (Oosterbeek, 

2012b), no sentido de afinar as estratégias de governança com novos dados e resultados 

recolhidos. Na Figura 4 apresenta-se o fluxo da GIT. 

 

Figura 4: O fluxo da Gestão Integrada do Território  

(Fonte: Adaptado de Oosterbeek, 2012b) 
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O modelo de GIT apoia-se em quatro componentes fundamentais: Diagnóstico 

Territorial/estruturação da Matriz Territorial (centro de recursos, espaço memória, projetos), 

Formação de Capital Humano, Comunicação (socialização do conhecimento), Governança 

Territorial e Monitorização (estruturação de dinâmicas resilientes de governação) (Oosterbeek, 

2014).  

Para operacionalizar o modelo é necessário estabelecer metodologias que integram a visão 

interdisciplinar em busca de resolução de conflitos e manutenção e proteção dos recursos 

naturais e patrimoniais, base estratégica para a implementação da GIT (Oosterbeek, 2012a) e 

recorrer à articulação de um conjunto de instrumentos gerais que vão desde a formação à, 

comunicação e à governança, como se pode verificar na Figura 5.  

 

 

Figura 5: Instrumentos operacionais da Gestão Integrada do Território  

(Fonte: Adaptado de Oosterbeek, 2012b). 

 

A base de partida para uma gestão territorial integrada, é a informação base, que suporta o 

planeamento, a programação e o apoio à decisão na lógica de uma política integrada de 

informação territorial (Julião, 2013), que apoia todo o modelo de Gestão Integrada do 

Território, baseada em Sistemas de Informação Geográfica.  
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Gerir o território de uma forma integrada passa por dar sustentabilidade às atividades com 

viabilidade económica, bem enraizadas nas comunidades locais, e pela dinamização de novas 

atividades com objetivos de preservação da qualidade dos recursos, do património e das 

paisagens (Anastácio, 2012a) e efetuar o respetivo acompanhamento e monitorização, através 

de quadros de indicadores estabelecidos com base nos objetivos e metas que se pretendem 

atingir.  

A proposta de um sistema de certificação territorial (Batista, (a)?) apoiado numa metodologia 

de avaliação de parâmetros de referência com uma escala de valores, que permita medir, avaliar 

e informar, de maneira integrada e participada, os elementos universais dos Territórios, 

avaliando o grau de desenvolvimento das componentes territoriais (Scheunemann et al, 2011), 

a fim de criar sistemas de governança, e não apenas de governabilidade supramunicipais, que 

não sejam circunscritos apenas à gestão pública, englobam governo, sociedade civil e empresas 

(Batista, (b)?). Este modelo de certificação territorial tem como objetivo contribuir para a 

perceção da sociedade relativa às questões culturais, pois considera a dimensão da socialização 

do conhecimento, o reforço da compressão da relação entre recursos, tecnologia e 

comportamento humano, baseada no cruzamento da história da ciência com a história social, 

económica e cultural, em que o Património Cultural funciona como um fóssil (Oosterbeek, 

2012a). 

O modelo da Gestão Integrada do Território passa então a ser sobretudo logística, como um 

processo operacional que aproxima necessidades de recursos, construindo uma linguagem de 

convergência pragmática entre interesses e entendimentos distintos do Território, num quadro 

de discussão em que a didática dos dilemas é o elemento nuclear, para a elevação das 

competências críticas dos indivíduos, numa lógica de decisão sobre o futuro coletivo 

(Oosterbeek, 2013).  

Assim, esta nova visão afeta a organização espacial e influência as dinâmicas territoriais e por 

isso é necessário promover uma utilização racional do espaço e uma gestão responsável e 

dinâmica dos recursos aí existentes, que se fundamenta num trabalho interdisciplinar de estudo 

e planeamento e numa atenção permanente às dinâmicas humanas, no qual a Gestão do 

Património tem um papel fundamental através da identificação e valoração dos recursos 

culturais existentes. Essa importância decorre do Património Cultural constituir a memória 

fóssil de comportamentos humanos no passado dos territórios. 
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Em síntese, as estratégias de Gestão Integrada do Território devem partir dos recursos, em 

grande medida não renováveis, centrando-se nos conceitos de sustentabilidade, em articulação 

com a cultura que os interpreta e gere, de modo a encontrar um equilíbrio dinâmico entre todas 

as componentes e o próprio território, articulando perspetivas distintas e dinâmicas, muitas 

vezes, contraditórias, construindo um quadro de referência que evite a desarticulação e a 

dispersão de esforços (Oosterbeek, 2014).  

A participação pública da comunidade em geral é fundamental para construção de uma a visão 

futura comum do Território, partindo da valorização das tradições culturais (Oosterbeek & 

Scheunemann, 2010) na lógica de uma governança de objetivos de gestão territorial multiníveis, 

participada, envolvendo a Administração, atores económicos, socioculturais e cidadãos, para 

responder às necessidades de um Território (Pereira, 2009). 

O processo de proteção e salvaguarda patrimonial passam pelo reconhecimento de que o 

património é das sociedades e dos cidadãos, que veem nele a sua identidade e memória, mas é 

também uma forma de contribuir para a melhoria do desenvolvimento sustentável do Território, 

integrado nas políticas públicas de expressão territorial com equilíbrio de interesses públicos e 

privados (Martins, 2012). 

É necessário criar uma nova cultura de Gestão do Território que vá ao encontro do 

desenvolvimento territorial, atendendo tanto às fragilidades como potencialidades do Território, 

através de uma intervenção sustentável, integrada, estratégica, flexível e assente em princípios 

de governança territorial participada, com vista a uma gestão territorial mais integrada e 

inclusiva, na lógica dos princípios propostos pelo modelo da Gestão Integrada do Território. 
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2. CAPÍTULO: SISTEMAS, TECNOLOGIA E CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA  

2.1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO DOS CONCEITOS  

2.1.1 O Conceito de Espaço Geográfico 

É com o filósofo Aristóteles que surge a primeira definição de “espaço” associada à inexistência 

do vazio e lugar como posição de um corpo entre outros corpos, considerando a localização 

como um aspeto importante da estrutura do espaço geográfico.  

O espaço geográfico é constituído por objetos que se distribuem de diversas formas e que 

estabelecem relações espaciais entre si e requer a identificação de uma axiomática para o 

espaço, que se considera como Euclidiano. Este tipo de espaço é adequado à generalidade dos 

problemas, sobretudo para áreas geográficas de dimensão pequena, sendo possível distinguir 

três tipos de relações espaciais:  

1) Métricas - envolvem o conceito de distância, área, volume e ângulo (orientação) e 

representam a proximidade espacial (métrica Euclidiana); 

2) Topológicas - não sofrem alteração e designam relações espaciais, recorrendo às 

operações elementares de conjuntos (inclusão, intersecção, coincidência,…) ou ao 

conceito de Topologia, que consiste na organização dos seus componentes geométricos 

em estruturas de conectividade que permitem criar relações de interior, adjacência, 

fronteira e co fronteira. As primeiras representam interferências espaciais entre objetos e 

as segundas a conectividade entre objetos (De Floriani et al, 1993); 

3) De ordem parcial ou total (do tipo "em frente", "atrás", "acima" e "em baixo") (Egenhofer 

& Franzosa,1991) e são as mais utilizadas na área dos SIG. 

 

A dimensão geográfica do espaço permite a sua georreferenciação que consiste no processo da 

descrição quantitativa de posições no espaço, ou seja a atribuição de coordenadas num sistema 

de referenciação. O espaço geográfico é o resultado de relações sócio espaciais, que podem ser 

relações socioeconómicas, políticas ou culturais, em que a ação humana e as suas práticas 

espaciais são a alavanca dessas relações (Lefebvre, 1991).  
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Estas relações podem ser contraditórias em função dos objetivos e visões espaciais. O espaço 

geográfico é assim entendido como reflexo e condição para as relações sociedade/espaço e não 

pode ser separado do tempo sendo simultaneamente físico, mental e social (Braga, 2007). No 

âmbito cultural identificam-se diversas representações e vivências do espaço, com base em 

diferentes ideologias com implicação espacial e temporal. 

 

 

2.1.2 O Conceito de Sistemas de Informação Geográfica 

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) surgiram na década de sessenta com o objetivo 

de processar elevado volume de informação, a partir de aplicações informáticas, como meio de 

sobrepor e combinar diversos tipos de dados num mesmo mapa. O Canada Geographic 

Information System (CGIS) considerada a primeira referência SIG, foi concebido com o intuito 

de classificar e cartografar os recursos naturais do Canadá, nomeadamente calcular áreas de 

forma automatizada e fazer o seu registo numa tabela. Com a evolução tecnológica dos últimos 

anos, houve uma evolução exponencial quer no conceito de SIG quer nas suas aplicações, 

tornando os SIG instrumentos capazes de resolver qualquer problema geográfico, desde os mais 

simples aos mais complexos. 

Inicialmente os SIG eram definidos como conjuntos de ferramentas que permitiam recolher, 

armazenar, transformar e visualizar dados de natureza espacial do mundo real, para um conjunto 

particular de objetivos (Burrough, 1986). Esta definição foi evoluindo para definições mais 

completas onde SIG é considerado como um sistema de hardware, software e procedimentos 

desenhado para realizar a captura, armazenamento, manipulação, análise, modelação e 

apresentação de dados referenciados espacialmente para a resolução de problemas complexos 

de planeamento e gestão (Goodchild & Kemp, 1990) e onde mais tarde é completada com a 

introdução do conceito de análise espacial e de modelação: SIG é um sistema constituído por 

hardware, software e procedimentos, construído para suportar a captura, gestão, manipulação, 

análise, modelação e visualização de informação referenciada no espaço, possibilitando a 

resolução de problemas complexos de planeamento e gestão que envolvem a realização de 

operações de análise espacial (Cowen, 1990).  
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Neste sentido importa referir que os SIG são hoje considerados sistemas de processamento de 

dados, desenhados para entrada, armazenamento, processamento e saída de informação, 

resultado da composição de entidades, construída a partir de um ou vários dados (Bracken & 

Webster, 1990). A representação dos diferentes níveis de informação geográfica é feita de 

forma vertical, no entanto a sua integração é horizontal, a sua representação é tridimensional 

(z), dá informações sobre todas as propriedades de uma localização, a sobreposição tem de ser 

topológica e não gráfica e a visualização deve ser uma junção espacial. Contém ferramentas 

que melhoram a eficiência e efetividade do tratamento da informação e de eventos geográficos 

e que procuram identificar relações espaciais topológicas entre objetos através das suas 

características espaciais (Egenhofer & Franzosa, 1991). A informação geográfica refere-se a 

qualquer tipo de informação georreferenciada, ou seja, associada a uma localização geográfica 

baseada num sistema de referenciação espacial, que pode ser um sistema de coordenadas 

(referenciação direta) ou um endereço/código geográfico (referenciação indireta). Esta não se 

limita à informação cartográfica, pois engloba todo o tipo de dados, diretamente materializáveis 

sobre a representação cartográfica, suscetíveis de análise espacial. Ou seja, engloba todo o tipo 

de informação cartográfica, mais a informação de índole quantitativa e/ou qualitativa 

georreferenciável (Julião, 1999). Quanto às suas características destacam-se duas componentes 

fundamentais (Goodchild, 1992; Falconer & Foresman, 2002). A componente espacial: 

relacionada com a forma e posição dos elementos geográficos e respetivas relações espaciais 

entre eles; A componente descritiva: propriedades e atributos alfanuméricos associados aos 

elementos geográficos. Num SIG, a informação geográfica pode ser conceptualizada de duas 

formas: ou o mundo é representado com um conjunto de níveis de informação, em que cada um 

define a variação contínua ou quase-contínua de uma variável; ou o mundo é representado como 

um espaço vazio, repleto de objetos discretos (Goodchild, 1992). Os SIG são usados para 

realizar operações de análise espacial e para automatizar o processo de produção cartográfica e 

são instrumentos indispensáveis à compreensão dos fenómenos que ocorrem na superfície 

terrestre, quer sejam processos físicos quer humanos, a diferentes escalas. Permitem armazenar, 

analisar e visualizar informação geográfica, numa base de dados geográfica digital, que podem 

ser editadas e atualizadas de forma dinâmica, substituindo os mapas em papel que refletem 

estados momentâneos do conhecimento (Goodchild, 1988 (a); Goodchild, 2004), embora os 

mesmos sejam produzidos sejam estáticos e bidimensionais com representações da realidade, 

faltando a representação da terceira dimensão (ex. geologia ou climatologia), ou até mesmo a 

quarta dimensão – o tempo.  
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A generalidade dos conceitos de SIG propostos por vários autores são resumidamente baseados 

em três perspetivas (Maguire, 1991): 

- A perspetiva baseada na produção cartográfica: encara-os como sistemas para 

processamento e visualização de mapas (Tomlin, 1991);   

- A perspetiva baseada na base de dados: por terem subjacente uma base de dados e como 

ferramenta de gestão de bases de dados geográficas (Frank, 1988); 

- A perspetiva baseada na análise espacial: distingue a sua capacidade para efetuar análise 

espacial, defendendo a existência de uma ciência da informação espacial em alternativa 

à perspetiva tecnológica com que geralmente os SIG são abordados (Goodchild, 1988 

(b); Openshaw, 1991; Goodchild, 1992).   

Estas três perspetivas refletem essencialmente as diferentes aplicações dos SIG e interesses 

temáticos dos seus diversos utilizadores. 

De um modo geral, o modelo de desenvolvimento de um SIG pode ser visto como um conjunto 

de submodelos que se relacionam entre si, estruturados segundo as seguintes etapas (Cowen, 

1991): entrada e armazenamento dos dados que permita de forma organizada a aquisição, 

entrada e armazenamento de dados; acesso aos dados; análise espacial e saída de informação; 

interface com o utilizador para a interação do utilizador com os restantes submodelos; gestão, 

com definição de procedimentos de acesso aos diferentes utilizadores. Esta é a estrutura base 

de qualquer projeto SIG, independentemente da sua área de aplicação. 

A tendência de desenvolvimento futuro dos SIG vai neste sentido, ou seja na procura de novo 

conhecimento associado a métodos de análise espaço-tempo, que têm sobretudo sido 

desenvolvimento no campo dos modelos orientados a objetos, pela sua adaptabilidade ao 

software disponível no mercado.  

Através do uso dos SIG é possível compreender os processos geográficos e suas relações 

espaciais, através da melhoria da teoria, dos métodos, tecnologias e dados. Esse deverá ser o 

objetivo principal de todos os que fazem investigação nestas áreas.  
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2.1.3 O Conceito de Tecnologias de Informação Geográfica 

 As tecnologias da informação envolvem todos os procedimentos de recolha, classificação, 

armazenamento, recuperação e disseminação de conhecimentos registados. As Tecnologias de 

Informação Geográfica são um caso particular das tecnologias de informação que incluem todo 

o tipo de instrumento para lidar com informação geográfica e procura abranger todo o tipo de 

plataformas e sistemas informáticos utilizados no processamento de informação 

georreferenciada, nomeadamente os SIG, os Sistemas de Desktop Mapping, os Sistemas de 

Deteção Remota, os Sistemas de Posicionamento Espacial (S. P. Espacial) e o Desenho 

Assistido por Computador (Julião, 2001). Estas tecnologias são utilizadas nas etapas iniciais de 

desenvolvimento de projetos SIG, sobretudo ao nível da aquisição, integração, análise e 

visualização de informação (recurso à realidade virtual (R. Virtual) e à internet (WWW)), de 

acordo com a Figura 6. 

 

Figura 6: As Tecnologias de Informação Geográfica no contexto de projetos SIG 

(Fonte: Adaptado de Julião, 2001). 

 

Os principais tipos de Tecnologias de Informação Geográfica são os Sistemas de 

Posicionamento Espacial, os Sistemas de Deteção Remota e os SIG (Goodchild, 1997), 

juntando-se posteriormente os serviços WEB ligados à divulgação e distribuição da informação 

geográfica (Goodchild, 2000). São ainda considerados Gravações áudio e vídeo, redes sociais 

e técnicas de visualização automatizadas, como simulações e animações (Howard, 1998). 
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O desenvolvimento das Tecnologias de Informação Geográfica iniciou-se com a empresa 

privada ESRI® no início dos anos 70, com objetivos de planeamento territorial, só mais tarde 

desenvolve o primeiro SIG com fins comerciais.  

Nos últimos anos têm-se assistido a uma evolução exponencial crescente do desenvolvimento 

da tecnologia SIG comercial, assim como das comunidades que se organizam em torno de 

tecnologia SIG de código aberto (Open Source). Neste sentido o mercado oferece a tecnologia 

comercial, assim como enquadra todas as áreas de negócio em torno da indústria geográfica, 

embora a tecnologia de código aberto tenha crescido em oferta de projetos e dados, com uma 

adesão significativa em número de utilizadores, nos últimos anos. Na Figura 7 apresenta-se de 

forma esquemática a tecnologia comercial e tecnologia livre no contexto dos SIG e respetiva 

oferta setorial. 

 

 

Figura 7: Tecnologia comercial e livre no contexto dos SIG 
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A tenologia SIG está hoje disponível no mercado com muitas soluções de sofware com diversos 

módulos básicos de visualização, pesquisa e de análise da informação geográfica ou módulos 

mais complexos que permitem funções de edição avançada, modelação tridimensional e 

estatística avançada. Variam em função do modelo de dados a utilizar, funcionalidades 

disponíveis e versatilidade de integração de dados.  

Os softwares Free Open Source embora não sejam tão apelativos como os softwares comerciais, 

já possuem dipositivos e ferramentas capazes de os tornar competitivos, estando a crescer cada 

vez mais o número de utilizadores. Alguns dos softwares comerciais também começam a 

disponibilizar versões de visualização e funções básicas de SIG de acesso livre pela internet 

(Cosme, 2012). Na Figura 8 apresenta-se a síntese dos principais softwares SIG disponíveis no 

mercado. 

 

Figura 8: Principais softwares de SIG  

(Fonte: Adaptado de: Cosme, 2012). 

 

Desta forma a tecnologia está estritamente ligada aos SIG e confundem-se pois os SIG 

desenvolveram-se como uma tecnologia de apoio à decisão, mas sem a existência de teoria que 

a fundamentasse. É assim que surge o conceito de Ciência da Informação Geográfica a Ciência 

por detrás dos Sistemas centrada no conjunto das questões fundamentais dos SIG, aliada à 

tecnologia digital, que tem acumulado resultados e conhecimento ao longo dos anos e que têm 

flexibilizado novas motivações na questão da investigação (Goodchild, 1992). 
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2.1.4 A Ciência da Informação Geográfica 

A Ciência da Informação Geográfica baseia-se na pesquisa experimental (investigação 

cientifica) para compreender e explicitar os processos espaciais, partindo do espaço geográfico, 

objeto de estudo, produzindo informação geográfica e utilizando a tecnologia SIG como 

instrumento, com o objetivo de produzir novo conhecimento espacial, constituindo assim um 

desafio ao pensamento geográfico. É a ciência da informação que estuda os temas fundamentais 

decorrentes da criação, manuseamento, armazenamento e uso da informação geográfica 

(Goodchild, 1992):  

Information Science can be defined as the systematic study according to 

scientific principles of the nature and properties of information. 

Geographic Information Science is the subset of information science that 

is about geographic information. 

Em 1995, um grupo de investigadores do National Center for Geographic Information and 

Analysis (NCGIA)10 submeteu uma proposta à  National Science Foundation (NSF)11,no 

âmbito do programa Advanced Technological Education intitulada Advancing Geographic 

Information Science, que contribuiu para a definição de uma nova visão do campo da Ciência 

da Informação Geográfica em torno de três áreas de investigação fundamentais:  

- Modelos cognitivos do espaço geográfico;  

- Métodos computacionais para a representação dos conceitos geográficos; 

- Geografias da Sociedade da Informação. 

 

Esta proposta, que mais tarde deu origem ao Projecto Varenius,12 procurou promover uma visão 

esclarecedora e conciliadora dos domínios do conhecimento ligados à Ciência da Informação 

Geográfica, numa abordagem científica para as áreas fundamentais decorrentes do uso dos SIG 

e tecnologias relacionadas, de acordo com a Figura 9. 

 

                                                 

10 http://www.ncgia.ucsb.edu/ 

11 http://www.nsf.gov/ 

12 http://www.ncgia.ucsb.edu/varenius/varenius.html 
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Figura 9: Áreas fundamentais da Ciência da Informação Geográfica 

(Fonte: Adaptado de Longley et al, 2015). 

 

A Ciência da Informação Geográfica permite a criação de novas evidências, conhecimento e 

sabedoria sobre a Terra (de forma eficiente, efetiva e de utilização segura), avaliar a agregação 

de valor e aplicar métodos para descobrir novo conhecimento. Tem a capacidade de combinar 

as formas do conhecimento geral - classificação, conjunto de regras, leis (com capacidade de 

previsão são poucas e distantes entre si no mundo geográfico) e informação específica (Longley 

et al, 2015). 

Segundo (Goodchild, 1992) os conteúdos da Ciência da Informação Geográfica incluem: 

- Levantamento e recolha de dados (Data capture). 

- Armazenamento de dados (Data collection and measurement). 

- Visualização (Display). 

- Estruturas de dados, algoritmos e processos (Data structures, algorithms and processes). 

- Ferramentas analíticas (Analytical tools). 

- Estatística Espacial (Spatial Statistics). 

- Modelação de dados e teorias sobre os dados espaciais (Data modelling and  theories of 

spatial data). 

- Aspetos institucionais, administrativos e éticos (Institutional, managerial and ethical 

issues). 

 

 

 

       Sociedade CIG 

Indivíduo 

Computador 
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A Ciência da Informação Geográfica é a disciplina que usa SIG como ferramenta para 

compreender o mundo (Clarke, 1997) e que têm desenvolvimento e uso de teorias, métodos e 

dados para compreender os processos, as relações e os padrões geográficos (UCGIS)13, no 

campo da investigação que visa redefinir conceitos geográficos e a sua utilização no contexto 

dos SIG (Mark, 2003). É uma ciência natural que por um lado procura descobrir princípios 

empíricos sobre o mundo real e por outro identifica os princípios práticos da sua aplicação, para 

fins humanos através do entendimento científico no que diz respeito à replicabilidade, 

independência do observador e do observado, partilha de termos bem definidos, e uma 

preocupação com a precisão, ou seja o detalhe (Goodchild, 2004). As componentes 

fundamentais da Ciência da Informação Geográfica são organizadas em torno de cinco grandes 

domínios de análise, remetem para as diferentes dimensões dos problemas geográficos, à qual 

é associada a taxonomia dos problemas suscitados pelo uso da informação geográfica e das 

tecnologias associadas, que se apresenta na Figura 10. 

 

 

 

Figura 10: Componentes da Ciência da Informação Geográfica 

(Fonte: Adaptado de Painho, 2008). 

                                                 

13 http://ucgis.org/ 
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A Ciência da Informação Geográfica foca a sua atenção nas questões suscitadas pelos SIG e 

tecnologias associadas e perspetiva constitui o edifício do conhecimento que é estruturado a 

partir das formas e processos geográficos, acescente em procedimentos e etapas estruturantes 

dos projetos SIG e que se apresenta na Figura 11. Esses projetos podem ser estruturados num 

numa das áreas de conhecimento incluindo, incluindo Sistemas de Informação Geográfica, 

ciência da informação geográfica, deteção remota, sistemas de navegação por satélite e 

cartografia (UCGIS, 2006). 

 

Figura 11: Edifício do Conhecimento em Ciência da Informação Geográfica  

(Fonte: Adaptado de Painho & Curvelo, 2008). 

 

A integração de outras ciências na Ciência da Informação Geográfica (Deteção Remota, Ciência 

da Observação da Terra, Base de Dados, Estatística,…), tornou mais complexas as questões a 

resolver com princípios, métodos e informação específicas aos quais é possível indexar a 

componente espacial, dando origem a novas áreas tais como Base de Dados Geográficas ou 

Geoestatística (Zhang et al, 2002). 
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De facto quase todos os fenómenos com que somos confrontados diariamente assumem uma 

expressão espacial. Representar, analisar e conhecer a dimensão geográfica espacial associada 

a esses fenómenos constitui um dos principais desafios que se colocam aos SIG, que tendem a 

ser vistos como importantes ferramentas de apoio à resolução de problemas geográficos 

(Longley et al, 2015). Porém, e tal como sucede com outras ferramentas computacionais, a sua 

utilização encerra frequentemente um conjunto de questões que nem sempre tem uma resposta 

imediata, satisfatória ou consensual e que carece de uma reflexão de base cientifica, centrada 

em projetos de investigação cientifica aplicada, que têm de estar relacionados com as práticas 

e realidades territoriais. Estas relações são apresentadas na Figura 12. 

 

 

Figura 12: Relação entre a Ciência da Informação Geográfica, a Investigação Cientifica e a Tecnologia 
 

Os SIG permitem assim criar um repositório de conhecimento e que sua vez só se torna possível 

concretizar com a tecnologia SIG (Mark, 2003) e através dos princípios da Ciência da 

Informação Geográfica. O conhecimento espacial assume assim uma importância relevante no 

desenvolvimento das atividades humanas e no modo como o homem interage com o espaço. A 

possibilidade de se conhecer a localização geográfica de um fenómeno, de se estabelecer 

relações com outros elementos do Território, de identificar padrões espaciais, ou de tomar 

decisões com base nas suas características geográficas são só alguns exemplos de como a 

informação e o conhecimento espaciais desempenharam ao longo dos tempos um papel 

preponderante no desenvolvimento social, político e económico da humanidade. 
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2.2 A VISÃO CONCEPTUAL INTEGRADA DOS CONCEITOS 

Quase tudo o que acontece, acontece em algum lugar. Saber o local onde algo acontece pode 

ser fundamental (Longley et al, 2013). 

Este é o ponto de partida base sobre o qual se desenvolve toda a teoria ligada à Ciência e 

Tecnologias da Informação Geográfica, que tem como objetivo resolver problemas geográficos, 

problemas esses que se distinguem pelo seu objetivo, seja ele prático ou de investigação e pela 

sua escala, seja ela temporal ou de detalhe geográfico. Saber o local geográfico onde algo 

acontece é fundamental para compreender a natureza de um problema, quer pelo seu 

relacionamento com o mesmo, quer pelo seu enquadramento geográfico.  

O estudo e investigação da Ciência e tecnologia da Informação Geográfica aplicado às áreas do 

conhecimento que têm o espaço/Território como objeto de estudo, com a utilização de SIG e 

métodos científicos específicos, permitiu produzir novo conhecimento temático enriquecendo 

a análise geográfica e o apoio à otimização de soluções. Os SIG são instrumentos tecnológicos 

de suporte à Ciência da Informação Geográfica para a resolução de problemas geográficos, com 

base em conhecimento geral e específico do espaço geográfico, que permite produzir novo 

conhecimento, com base em dados contextualizados, ou seja em informação geográfica.  

A informação geográfica é a base da comunicação do conhecimento instrutivo, que conduz à 

compreensão desse conhecimento e o seu acesso recorre a Tecnologias de Informação 

Geográfica que acedem à informação via sistemas de navegação, localização geográfica ou 

mapas. Nos últimos anos têm havido um crescimento das aplicações em áreas temáticas do 

conhecimento, sobretudo aquelas que fazem gestão e análise de dados geográficos, 

nomeadamente os setores da Administração Pública, do comércio e serviços, com utilização ao 

nível de implementação, apoio e otimização de procedimentos. 

As Tecnologias de Informação Geográfica surgiram no início dos anos sessenta e tem evoluído 

em função dos avanços informáticos, pois tem uma relação de dependência com os mesmos, 

nomeadamente no incremento sucessivo de disponibilidade a nível de espaço de 

armazenamento e de velocidade de processamento. Está ligada ao setor empresarial como área 

de negócio ou às comunidades de desenvolvimento de tecnologia de livre utilização. 
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Na Figura13 apresenta-se de forma esquemática as teias de relações descritas numa abordagem 

de inter-relações entre a tecnologia de informação geográfica, os sistemas informação 

geográfica, a ciência da informação geográfica e em áreas de aplicação centradas nas questões 

de representação, base de dados, precisão e visualização (Goodchild, 2004). 

 

 

Figura 13: A tecnologia, os sistemas, a ciência [da informação geográfica] e áreas de aplicação 

 

A definição mais utilizada de SIG como um conjunto de procedimentos, manual ou 

automatizado, utilizados no sentido do armazenamento, e manipulação de informação 

georreferenciada, através de sistemas computorizados que proporcionam quatro tipos de 

capacidades de manipulação de dados georreferenciados (entrada de dados, processamento de 

dados, manipulação e análise, saída de dados) (Aronoff, 1989) continua atual, nomeadamente 

à democratização das Tecnologias de Informação Geográfica ao nível dos utilizadores. 
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2.3 RELAÇÕES ESPACIAIS E MODELAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A primeira Lei da Geografia diz que “todas as coisas estão relacionadas, mas as mais próximas 

estão mais do que as mais distantes” (Tobler, 1970). Este principio tem crescido na área dos 

SIG e é explorado através de várias formas de representação de dados e respetivos modelos e 

até mesmo nas próprias conceções de SIG. Na área da geoestatística a sua aplicabilidade é 

notável, nomeadamente nos vários métodos de interpolação espacial.  

A estrutura de dados que permite criar relações espaciais entre as entidades e posteriormente a 

análise espacial combinado diferentes níveis de informação geográfica, é a característica mais 

importante no processo de análise e modelação geográfica em SIG e têm permitido nos últimos 

anos produzir conhecimento em diferentes áreas, através da definição de metodologias 

específicas de resolução de problemas geográficos. 

A definição de um modelo espacial para a definição e resolução de problemas territoriais 

específicos, combina quatro etapas (Markova e Kovacheva, 2004; citado por Matos, 2006): 

1) Definição de um modelo conceptual; 

2) Definição de aplicações informáticas, que contribuem para a construção e 

operacionalização do modelo; 

3) Definição dos temas geográficos e respetivas fontes; 

4) Definição de mecanismos de interatividade para interpretação dos resultados. 

Nesta lógica compreende-se a necessidade de aquisição/acesso a dados geográficos, assim 

como tecnologia capaz de fazer o seu tratamento para posterior análise. 

O primeiro passo para a modelação em SIG é a compreensão dos problemas geográficos. O 

modelo SIG pode ser divido em duas partes: a configuração e o processamento do modelo 

espacial. A primeira representa a estrutura e distribuição das entidades no espaço geográfico, a 

segunda a interação dessas entidades (Heywood & Cornelius, 2002).  

A partir das representações geográficas das entidades que representam os objetos do mundo 

real, feita com base nos três elementos geométricos básicos pontos, linhas e áreas, os SIG 

permitem simular cenários com base em diferentes combinações.  
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Partindo do pressuposto que o mundo real não é estático, ou seja que existe dinâmica natural 

associada à definição de entidades, a representação terá de ser ajustada ao tipo de problema a 

modelar, assim como a representação das variações temporais das entidades (Heywood et al, 

2002).  

A modelação geográfica pressupõe a construção de uma base de dados geográfica que incorpore 

a informação geográfica e respetivos atributos, ou seja as características dos objetos 

representados, que terá de ser desenhada inicialmente e estabelecer as relações entre os dados. 

A modelação dos dados terá de obedecer a técnicas específicas de estruturação de dados e 

respetiva normalização, definida por etapas. Segundo (Oxborrow, 1989; citado por Heywood 

et al, 2002) as etapas de criação da base de dados passam pela investigação, modelação, 

desenho, implementação e monitorização dos dados. Assenta na definição de um modelo 

espacial que assenta em operações de análise espacial que são desenvolvidas e encadeadas de 

forma a dar resposta a um problema geográfico. Os processos de modelação geográfica são 

estruturados com base em diferentes pressupostos, e ajudam a estruturas ideias de forma a 

aumentar o nível de compreensão dos problemas geográficos e à produção de conhecimento 

sobre os mesmos, dando-lhes uma tradução espacial. Essa tradução terá de ser estruturada 

através de mapas que são a forma de comunicar a informação espacial, instrumentos de apoio 

e facilitadores no apoio aos decisores. 

O princípio da heterogeneidade espacial argumenta que existem variações na superfície 

terrestre e que os resultados de análise vão para além dos limites estabelecidos (Anselin, 1989), 

mas que é possível estudar a aglomeração com graus de variação diferenciados, calculando a 

dependência espacial entre lugares, com base nas suas propriedades locais (Anselin, 1995). 

Em síntese a modelação geográfica procura algoritmos mais eficientes e novas formas de 

visualização de informação geográfica, procurando desenvolver técnicas avançadas de 

modelação e análise espacial.  

 

 

 

 



 

63 

 

2.4 A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E AS SUAS APLICAÇÕES 

 

A área da tecnologia SIG evolui a par da evolução tecnológica dos sistemas informáticos e da 

evolução da ciência da informação geográfica que vai agregando cada vez mais áreas do 

conhecimento diverso que têm pontes comuns com esta ciência. O futuro vai então passar pelo 

incremento na oferta/disponibilização de dados geográficos, com base na partilha de dados e 

procedimentos de representação espacial, no aperfeiçoamento de métodos de análise e na 

visualização de dados. Fortalecer a conceptualização dos procedimentos e a análise, facilitará 

a integração de novos métodos de simulação (associado a processos físicos e sociais) de forma 

mais consistente (Goodchild, 2004), através de plataformas dinâmicas de carregamento e 

partilha de dados que possam contribuir para a compreensão coletiva da complexidade das 

relações entre a sociedade e o ambiente (integração espaço-tempo), a diferentes escalas (Craglia 

et al, 2012), assim como objetos dinâmicos (que se movem). Também o conceito de 

Volunteered Geographic Information (VGI) é um dos resultados mais visíveis da evolução 

tecnológica, da globalização e da consciencialização da importância da informação espacial 

pelo cidadão podendo resumir-se, também, como umas das consequências da “democratização” 

da informação geográfica (Goodchild, 2007). Tem-se traduzido por algumas iniciativas cívicas 

que não deixou ninguém indiferente mesmo nas grandes empresas comerciais desta indústria.  

Os resultados mais visíveis e globalizados são os obtidos pela flickr14 especializada em imagens, 

e pela wikimapia.org e openstreetmap.org que apresentam boas ferramentas online de 

digitalização e de classificação da informação. Este último projeto, de considerável volume, o 

OpenStreetMap, fornece dados a inúmeros sítios na internet, aplicações para telemóveis e 

outros dispositivos. Este movimento de voluntariado não é consensual e tem surgido inúmeras 

comunicações e estudos colocando em causa a fiabilidade (posicional e semântica, entre outras) 

da informação adquirida por este método desaconselhando a sua utilização. Além do custo 

residual de aquisição, poderá sempre constituir um complemento importante às bases de dados 

oficiais com a vantagem de ficar disponível imediatamente após a sua aquisição e sem custos 

adicionais diferenciando-se assim da informação proveniente das entidades públicas.  

                                                 

14 www.flickr.com 
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A informação geográfica recolhida por voluntários tem um potencial enorme de crescimento, 

terá vantagens e desvantagens, e de futuro não deixará de se refletir nos processos sujeitos a 

consulta pública nomeadamente com os relacionados com o Ordenamento e Gestão do 

Território. 

Atualmente a tecnologia tem evoluído muito no sentido da partilha da informação online e 

computação em Cloud avançando-se no sentido do não armazenamento da informação ao nível 

dos computadores desktop. As questões relacionadas com o Big Data (preocupação com o 

crescimento, a disponibilidade e o uso exponencial da informação) relacionadas com os 

Sistemas de Informação, podem também ganhar espaço de reflexão quando articuladas com as 

questões da informação geográfica. A informação espacial, produzida pelas mais diversas e 

diferentes fontes, é disponibilizada através de webservices em formatos standard, definidos 

pelo Open Geospatial Consortium (OGC)15, (exemplos: WCS, WFS, WMS e WPS).  

De referir, ainda, que a Comunidade Europeia, atenta aos desenvolvimentos tecnológicos e à 

necessidade sentida pelos estados membros de harmonização e partilha de dados espaciais, 

publicou em 2007 a Diretiva INSPIRE, para esse efeito, cabendo ao Estado e respetivas 

estruturas administrativas promover um modelo de organização em ambiente colaborativo para 

fomentar a aquisição, gestão e exploração de conjuntos de dados geográficos relativos a temas 

estruturantes do Território (Julião, 2013). As aplicações APP para smartphones são outra das 

áreas em evolução. Estas aplicações proporcionam aos utilizadores um acesso direto, entre 

outros, a serviços de mapas com localização geográfica Este tipo de aplicações serão uma área 

em desenvolvimento, no âmbito das Tecnologias de Informação Geográfica, não só na 

visualização mas sobretudo na produção direta por parte dos utilizadores. Questões de edição 

assistida neste tipo de aplicações terão ainda de ser afinadas para garantir a qualidade da 

informação, sobretudo em novas plataformas de mapeamento móvel, no sentido de enriquecer 

a diversidade de mapas em ambientes móveis (Lu & Arikawa, 2015). O desenvolvimento de 

modelos prospetivos de simulação de cenários como base de acordos internacionais em 

diferentes áreas, redes e a sua monitorização, questões de simulação e predição são áreas que 

embora exista já uma visão do interesse das mesmas falta a sua concretização e estarão na base 

do desenvolvimento das futuras aplicações tecnológicas.  

                                                 

15 http://www.opengeospatial.org/ 
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3. CAPÍTULO: A GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E AS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NO ÂMBITO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO 

3.1 A RELAÇÃO ENTRE A GESTÃO DO PATRIMÓNIO, DO TERRITÓRIO E OS SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A Gestão do Território e consequentemente o desenvolvimento territorial são baseados na 

criação/consolidação de aglomerações como base de políticas públicas, e neste sentido o 

conhecimento profundo dos valores culturais constituem um importante mecanismo de 

valorização e defesa do património. O rigor e a qualidade da informação geográfica disponível, 

em certas escalas, são essenciais ao planeamento territorial, mas a sua divulgação poderá 

conduzir à destruição do património (Alves, 2009).  

A articulação entre a Gestão do Património e a Gestão do Território na lógica da gestão 

prospetiva dos recursos culturais, só é verdadeiramente eficaz se toda a base geográfica de 

construção do conhecimento estiver baseada em projetos SIG, de modo a constituírem 

instrumentos de apoio consolidado à tomada de decisão, de acordo com a Figura 14. 

 

 

Figura 14: Articulação entre a Gestão do Património, a Gestão do Território e os SIG 
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Os Sistemas de Informação Geográfica são um importante suporte na medida em que permitem 

a gestão das interações entre, os espaços físicos, as atividades humanas e o uso sustentado dos 

recursos existentes nas áreas, componentes essenciais no processo de Gestão Integrada do 

Território. A sua utilização permite cumprir objetivos fundamentais no exercício da atividade 

de Gestão do Território, por proporcionar um registro permanente das decisões tomadas, e 

simultaneamente visão global das políticas e opções implementadas e a sua tradução concreta 

nas decisões de gestão. São também um importante suporte na medida em que permitem a 

gestão das interações entre, os espaços físicos, as atividades humanas e o uso sustentado dos 

recursos existentes nas áreas, componentes essenciais no processo de Gestão Integrada do 

Território (Anastácio, 2012a) instrumentos poderosos e eficazes de apoio à decisão em 

diferentes níveis de atuação. 
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3.2 A RELAÇÃO DA DIMENSÃO CULTURAL COM OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

São muitas as áreas de estudo, no campo da Ciência de Informação Geográfica, que têm 

contribuído para perceber a forma como as tecnologias de informação estão incorporadas na 

mudança das geografias sociais, políticas e económicas (Elwood, 2010) e culturais. Os Sistemas 

de Informação Geográfica constituem instrumentos de gestão e de planeamento físico-

financeiro, económico, social, ambiental e patrimonial, valiosos para a investigação na medida 

em que, por meio de modelos matemáticos tornam possível inovar e analisar aprofundadamente 

relações espaciais complexas (Henriques, 1990). É neste sentido que são instrumentos 

indispensáveis às entidades gestoras do Património Cultural, que podem modelar e aplicar 

metodologias específicas de avaliação de risco (de impacto e destruição) e risco potencial, 

monitorização em vários níveis, operacionalização da fiscalização e avaliação, para ajudar a 

estabelecer formas de valorização e promoção do património em articulação com informação 

ambiental, socioeconómica e sobretudo com as políticas públicas na área da Gestão do 

Território, de acordo com a natureza e objetivos dos projetos, conforme Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Áreas de intervenção dos SIG, no âmbito da Gestão do Património 

 

As aplicações de SIG à Gestão do Património têm vindo a ganhar espaço nos últimos anos, com 

exceção das aplicações à Arqueologia que já remontam aos anos 80, com início em trabalhos 

de desenvolvimentos concetuais e teóricos e com as primeiras aplicações em análise espacial 

(Hodder & Orton, 1976) e posteriormente a aplicação de modelos preditivos, para gestão de 

recursos culturais (Kohler & Parker, 1986).  
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Mas foi na década de 90 que houve o aumento da utilização dos mesmos, centrado na 

modelação espacial do passado e do presente. A Conferência Anual de Aplicações Informáticas 

à Arqueologia (CAA) é considerado o primeiro evento onde foi apresentada a primeira 

publicação das aplicações SIG à Arqueologia, em 1986.  

É também nos anos noventa que surgem as primeiras aplicações a incorporar dados culturais 

conjuntamente com dados ambientais (Brandt et al, 1992; Leusen, 1996) ou vice-versa a 

incorporação de dados culturais para superar uma grande crítica sobre a ênfase dada a dados 

ambientais, assim como explorar as suas relações entre si e com outros tipos de dados 

(Wheatley, 1996), nomeadamente a compreensão de paisagens pré-históricas escondidas pela 

sedimentação ou comprometidos pela erosão (Pizziolo et al, 2011). Nos registos patrimoniais 

existe uma enorme quantidade de dados espaciais a tratar, que variam em escala de posição 

relativa, daí a importância de registrar criteriosamente as informações sobre os diversos temas, 

tendo em consideração a sua origem, projeções cartográficas, precisão, exatidão e escala. 

(Gillings & Wise, 1990).  

Muitas entidades já compreenderam a importância dos Sistemas de Informação Geográfica 

como ferramentas de divulgação e de gestão e consequentemente já se encontram a desenvolver 

os registos da sua própria informação.  

A construção de projetos em Sistema de Informação Geográfica de apoio à Gestão do 

Património no seu modelo concetual contemplam três etapas (Anastácio, 2012b):  

- Inventário, que consiste na junção e organização dos dados de forma a poderem ser 

utilizados em futuras pesquisas;  

- Análise, que requer um cruzamento de informação e exige o uso de métodos estatísticos 

e análise espacial que recorrem ao desenvolvimento de algoritmos que procuram dar 

resposta aos objetivos pré-estabelecidos;  

- Gestão, que representa o aproveitamento das maiores potencialidades dos SIG, no apoio 

à tomada de decisões.  
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No entanto é possível identificar cinco componentes básicas que estão ligadas entre si numa 

teia de relações que se complementam e que se apresentam na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Componentes de um projeto SIG em Gestão do Património  

(Fonte: Adaptado de Alves, J., 2009).  

 

As questões de Arquivo prendem-se com o armazenamento da informação geográfica existente 

em bases de dados geográficas, que têm de ser rigorosas e atualizáveis. A Aquisição com a 

introdução de nova informação que deve obedecer a metodologias rigorosas que assegurem a 

qualidade dos dados. A Análise como funcionalidade primordial dos SIG que permite 

pesquisar, e analisar de forma transversal diferentes níveis temáticos de informação. A 

Representação final da informação, com definição e articulação das diferentes escalas e tipos 

de informação. E a Transmissão e Partilha com a definição dos formatos e formas de 

disponibilizar a informação geográfica e para que públicos. 

Embora todas as componentes referidas sejam importantes na implantação de um projeto em 

Sistemas de Informação Geográfica, para a Gestão do Património é na Análise e nas suas 

relações com outras áreas, nomeadamente a estatística espacial, que se centra o foco do 

interesse, com objetivos de modelação e simulação de cenários espaciais preditivos (assunto 

que está fora do âmbito deste estudo), nomeadamente nas aplicações que procuram estimar e 

localizar novos sítios arqueológicos, combinando informação patrimonial cultural com 

ambiental, assim como identificar padrões territoriais.  
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Os SIG constituem um importante mecanismo de valorização e defesa do património, pois 

permitem o aumento do rigor e a qualidade da informação geográfica, se forem respeitadas as 

metodologias e técnicas subjacentes à ciência da informação geográfica (Anastácio et al, 2015). 

A integração de diversas áreas do conhecimento e de diversas abordagens metodológicas nos 

estudos do Património Cultural num SIG permite a avaliação da intervenção humana nas 

paisagens, onde é possível relacionar o Património Cultural com o uso do solo e definir o seu 

grau de ameaça, pois diversas atividades antrópicas ameaçam significativamente a integridade 

do património (Zocche et al, 2012) sendo necessário identifica-las e regulamentá-las como base 

de regime de proteção que deve fazer parte integrante de uma estratégia de gestão patrimonial, 

que tenha como objetivo a sustentabilidade cultural, ou seja a transmissão do mesmo às 

gerações vindouras. 

Nos últimos anos, em vários domínios, o recurso às Tecnologias de Informação Geográfica 

tornou-se uma prática corrente para os gestores, bem como para os especialistas envolvidos nas 

atividades associadas ao Património Cultural, que as têm adotado em diversos contextos de 

inventariação e gestão (Fernandes et al, 2014), cuja eficiência depende do modelo conceptual 

definido, das metodologias e da qualidade/rigor da informação de base utilizada.  
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4. CAPÍTULO: MODELO DE APOIO EM GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL  

4.1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste estudo é desenvolver um modelo metodológico capaz de identificar 

geograficamente Áreas de Interesse Cultural a partir de recursos culturais, baseado na 

implementação de um Sistema de Informação Geográfica capaz de operacionalizar o modelo 

de uma forma eficaz e automatizada. 

A estrutura conceptual do modelo metodológico para contempla três etapas: a definição e 

estruturação do modelo, a integração e aquisição de informação geográfica temática e o cálculo 

do valor de interesse cultural.  

A operacionalização do modelo baseada em software SIG, pode ser baseada em tecnologia 

comercial ou free opensource, e permita fazer uma modelação geográfica eficaz na obtenção 

de resultados de cariz geográfico. 

O modelo apresenta uma estrutura hierárquica que tem como base a identificação dos recursos 

culturais geográficos de interesse cultural, seguida da proposta de definição de critérios de 

classificação dos mesmos, que permitem determinar o valor do seu interesse cultural e posterior 

hierarquização do nível de interesse cultural. Por aglomeração dos recursos culturais de maior 

interesse são identificados as Áreas de Interesse Cultural de um território, com base em modelos 

de análise espacial geoestatísticos e posteriormente obtidos os focos geográfico-culturais. 

É um modelo simples de operacionalizar, visto tratar-se de um modelo aditivo ponderado, 

assente num conjunto de operações de cálculo e de análise espacial que permitem medir o nível 

de interesse cultural dos recursos culturais e identificar Áreas de Interesse Cultural, por 

aglomeração. 
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4.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E INTERESSE DO MODELO 

 

Compreender um território do ponto de vista cultural, passa não só por inventariar 

geograficamente os recursos culturais existentes, mas sobretudo compreender as suas relações 

com o sistema territorial numa perspetiva de articulação integrada com outros fatores que 

caracterizam esse território. O ponto de partida para identificar as Áreas de Interesse Cultural 

consiste em identificar onde se encontram estes recursos e como se relacionam entre si numa 

lógica de aglomeração, fortalecendo as relações entre si e com o sistema territorial, de forma a 

criar uma dinâmica cultural. 

Esse conhecimento permite, de uma forma articulada, criar novas formas de gestão cultural e 

consequentemente processos de tomada de decisão mais eficientes e mais adequadas às 

exigências culturais e territoriais, baseadas na natureza dos seus valores. 

A base de partida do modelo assenta no conceito de interesse cultural de um território que 

consiste na identificação de áreas onde ocorrem manifestações de interesse cultural, que vão 

desde o Património Arqueológico e Arquitetónico às Infraestrutura e Equipamentos de 

Promoção Cultural e do Conhecimento numa lógica de conjunto e abrangência territorial. Estas 

áreas são entendidas como áreas de aglomeração de características culturais conferindo uma 

identidade territorial com repercussão e interesse supra municipal.  

Na maioria dos territórios, as áreas urbanas são as áreas onde ocorre a maior concentração de 

recursos culturais, com elevado valor histórico excecional de referência e que é necessário não 

só enquadrar e estudar individualmente mas sobretudo compreender as suas relações físicas e 

culturais com a envolvente, constituindo a base da definição dos núcleos históricos. Aqui se 

concentram valores de património histórico-cultural elevados e a lei já define claramente regras 

de proteção quanto à sua preservação e conservação. Haverá também a necessidade de 

identificar as Áreas de Interesse Cultural, fora destes núcleos históricos urbanos, onde também 

existem recursos culturais que podem no futuro ser potenciados. A identificação destas Áreas 

de Interesse Cultural será útil de uma forma geral na Gestão do Território, nomeadamente a sua 

inclusão em futuros instrumentos de gestão territorial supra municipal, por exemplo em 

Programas Intermunicipais (Art.º61 do DL nº 80/2015, de 14 de maio) ou em Planos Diretores 

Intermunicipais (Art.º69 do DL nº 80/2015, de 14 de maio) com a respetiva regulamentação.  
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Nos programas de execução dos programas intermunicipais (Art.º 64, ponto 2, alínea d) do DL 

nº 80/2015 de 14 de maio) é possível identificar um conjunto de ações hierarquizadas de 

intervenção territorial e de preservação conjunta das mesmas.  

No passado os Planos Diretores Municipais tiveram preocupações ao nível da identificação de 

classes de espaço designadas por Espaços Culturais que privilegiaram a proteção dos recursos 

culturais e a salvaguarda dos valores arqueológicos, arquitetónicos e urbanísticos, com a 

introdução de medidas específicas decorrentes da lei e das soluções e normas decorrentes dos 

próprios planos (Costa Lobo et al, 1995). Foram identificados os conjuntos arquitetónicos e 

remetidos para planos de pormenor, ou seja planos de salvaguarda e valorização que foram 

instrumentos essenciais na manutenção destes espaços, através da sua regulamentação 

pormenorizada e rigorosa, de salvaguarda dos recursos culturais, sempre na lógica da 

classificação institucional dos bens imóveis e respetivas zonas de proteção com a imposição de 

restrições de utilidade pública sobre o imóvel e respetivas servidões administrativas sobre a 

envolvente (DGOTDU, 2011).  

Hoje as preocupações são diferentes e mais complexas do ponto de vista da articulação da 

Gestão do Património como parte da Gestão Integrada do Território, isto é a articulação com 

outras variáveis territoriais não só na lógica da interdisciplinaridade, mas na lógica da visão 

integrada da gestão de todos os recursos existentes num território.  

O modelo metodológico proposto tem em linha de conta as preocupações acima referidas e será 

sustentada pela fundamentação teórica apresentada anteriormente. 
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4.3 ESTRUTURAÇÃO DO MODELO  

 

Nos pressupostos de base do modelo metodológico encontra-se o território, como suporte de 

atividade e porção geográfica apropriada por um indivíduo ou uma comunidade, que representa 

a identidade cultural de um território rico em património. O Património Cultural como bem 

cultural que tem de ser preservado pela sua comunidade pelo reconhecimento, importância e 

valor que lhe atribuí, mas inserido num território que considera a sua envolvente e o seu 

enquadramento paisagístico, constituindo assim uma paisagem cultural, considerado por vários 

autores o valor mais importante contido no território em que o património aparece como o valor 

estruturante da sua invenção (Capelo et al, 2012) (conceito não aprofundado no âmbito deste 

estudo, mas com interesse para o mesmo); e as novas tecnologias de informação geográfica, 

nomeadamente os SIG, como instrumentos de apoio à operacionalização eficaz de modelos de 

Gestão do Património, que permitem identificar geograficamente no espaço, as Áreas de 

Interesse Cultural e que potenciam o reforço das suas relações com o território e a comunidade. 

Esta síntese leva a articulação proposta na Figura17, que não é mais do que a identificação das 

componentes do modelo. 

 

 

 

Figura 17: Componentes do modelo proposto 
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O objetivo principal do modelo é identificar geograficamente, com recurso a tecnologia de 

informação geográfica, as Áreas de Interesse Cultural de um território, com base nos recursos 

culturais, facilitando a compreensão da sua relação com o seu contexto territorial. 

O primeiro passo do modelo é identificar os recursos culturais e respetivas fontes de 

informação. Os inventários de Património Cultural existente, sobretudo os inventários de bens 

materiais imóveis (arqueológicos e arquitetónicos) complementados com os bens imateriais e 

materiais móveis (materializados em infraestruturas culturais) e a sua envolvente territorial são 

os principais recursos culturais propostos neste modelo. Fica no entanto a referência relativa à 

introdução futura no modelo, do património imaterial, móvel e etnográfico, que ainda não 

apresenta uma sistematização documental e geográfica suficientemente consistente para ser 

considerado nesta fase do modelo.  

A hierarquização do interesse cultural dos recursos culturais terá de basear-se em critérios 

específicos e permitir determinar o nível de Interesse Cultural desses recursos, assim como 

estabelecer prioridades de intervenção em territórios cujas aglomerações de interesse sejam 

mais elevadas. A utilização de Tecnologias de Informação Geográfica, nomeadamente os SIG, 

são instrumentos de auxílio ao processo operacionalização do modelo.  

A modelação do Património Cultural, cuja eficiência depende do modelo conceptual de base, 

respetivas metodologias e sobretudo da qualidade e do rigor da informação utilizada, deve ser 

estrutura de um modo claro pois poderá ser limitadora do exercício eficiente de gestão. Daí os 

cuidados a ter em conta com os dados de entrada e sobretudo com os resultados obtidos. A 

apreciação e análise dos resultados do modelo podem ficar comprometidos se não se tiver em 

linha de conta estas preocupações de base.  

O suporte do modelo num projeto SIG torna-o eficaz do ponto de vista da integração e 

atualização de informação geográfica, funcionando de um modo mais interativo e orientado 

para o teste de diferentes cenários e sobretudo na articulação com outras variáveis territoriais.  

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

Na Figura 18 apresenta-se o esquema concetual do modelo. 

 

 

 

Figura 18: Esquema concetual do modelo proposto 

 

A operacionalização do Modelo dependerá da disponibilidade de informação e a sua eficácia 

da constituição de um grupo de especialistas da área do património que valide os conteúdos e 

classifique os vários fatores que caracterizam os recursos culturais. Neste sentido será 

necessário identificar os recursos culturais e seus critérios de hierarquização, assim como a sua 

fundamentação, estruturação, modelação e operacionalização dos mesmos, no sentido de 

identificar as Áreas de Interesse Cultural de um território. 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DOS INPUTS DO MODELO 

 

Para a identificação, classificação e hierarquização dos inputs do modelo, procedeu-se à 

pesquisa e enquadramento legislativo referente ao Património Cultural.  

Com base nas características da informação disponível foram identificados as seguintes 

categorias de recursos culturais: recursos arqueológicos, recursos arquitetónicos e recursos de 

potenciadores de Promoção Cultural e do conhecimento. Cada uma destas categorias terá 

metodologias próprias para determinar o valor de Interesse Cultural associado, sendo que o 

aprofundamento dos recursos arqueológicos será mais exaustivo pela linha de investigação que 

suporta este estudo. 

 

 

4.4.1 Recursos Culturais Arqueológicos 

Os recursos arqueológicos descobertos e estudados por equipas de Arqueólogos são autorizados 

e registados na atual Direção-Geral do Património Cultural, constituindo assim a principal fonte 

de informação oficial deste tipo de recursos.  

O inventário dos registos arqueológicos constantes nas bases de dados Endovélico - Sistema de 

Gestão e Informação Arqueológica, dispõe de informação generalizada sobre os trabalhos 

arqueológicos oficiais desenvolvidos em Portugal, e deve ser o ponto de partida para identificar 

os sítios arqueológicos de Interesse Cultural de um território, pois nem todos os registos 

constituem verdadeiros recursos arqueológicos.  

Este inventário foi constituído em 1995 e disponibilizado com referências geográficas digitais 

acedendo aos dados a partir de um SIG, evoluindo dos inventários clássicos constituídos por 

fichas de sítios arqueológicos que continham informação de natureza técnica, científica, legal, 

administrativa, e de localização geográfica como topónimo, cartografia, fotografia aérea, 

indicações sobre o acesso ao local e um campo de coordenadas, associado ao respetivo grau de 

precisão (DIIPA, 2002).  

A estrutura do Endovélico apresenta-se na Figura 19, onde o Código Nacional de Sítio/CNS é 

o identificador único de cada registo arqueológico. 

 



 

78 

 

 

 

Figura 19: Estrutura da base de dados Endovélico 

(Fonte: DIIPA, 2002). 

 

Para a seleção dos sítios de interesse arqueológico-cultural é necessário estabelecer critérios 

valorativos do que é o Interesse Cultural e em que medida os sítios arqueológicos a ele 

correspondem. Desta forma é necessário distinguir para cada registo os que efetivamente são 

sítios arqueológicos e o que são, ou seja os não-sítios. 

A definição do conceito de sítio arqueológico está em larga medida dependente da corrente 

teórica que alicerça um trabalho académico, muito embora a pesquisa intensiva de conceitos se 

torne redundante pois, quase todos os investigadores estão de acordo com a perspetiva que um 

sítio arqueológico é um ponto no globo onde se detetou vestígios de atividade humana.  

Esta parece ser também a ideia que está subjacente à construção da base de dados do 

Endovélico. Segundo (Feder, 1997) investigador com estatuto relevante na Arqueologia 

conceptual um sítio arqueológico é uma zona descontínua e delimitada onde seres humanos 

viveram, trabalharam ou aí tiveram qualquer atividade e onde indícios físicos resultantes 

dessas atividades podem ser recuperados por arqueólogos. Mas o que é exatamente uma 

estação arqueológica do ponto de vista do arqueólogo? Basicamente, é qualquer ponto na 

paisagem com vestígios detetáveis de atividade humana." (Bahn, 1996).  

 



 

79 

 

Um sítio arqueológico é uma zona descontínua e delimitada onde seres humanos viveram, 

trabalharam ou aí tiveram qualquer atividade e onde indícios físicos resultantes dessas 

atividades podem ser recuperados por arqueólogos. (Feder, 1997). Locais onde são 

identificados mais materiais arqueológicos do que na paisagem envolvente.” (Carman, 1999). 

A definição do conceito de não-sítio arqueológico é uma zona que potencialmente se pode 

interpretar como de atividade humana, mas cuja cultura material não o consegue definir 

espacialmente (Plog et al, 1982). Muito embora a metodologia de prospeção tenha sido 

veiculada pelos investigadores anglo-saxónicos - prospeção integral ou prospeção por 

amostragem (Taylor, 1974; Banning, 2002; Banning et al, 2006), a verdade é que os 

constrangimentos topográficos, geomorfológicos e o grau cada vez mais elevado de abandono 

dos campos de cultivo, propiciam a elaboração de métodos alternativos, raramente 

coincidentes, logo, de difícil padronização, um sítio 'identificável' ao nível da superfície pode 

corresponder a um contexto destruído e os sítios preservados podem estar “ocultos” à prospeção 

de superfície (Ferdiére, 2006).  

Outro aspeto importante a sublinhar, relaciona-se com a maior ou menor mobilidade das 

populações passadas. Comunidades com um alto grau de mobilidade deixarão parcos vestígios 

(apenas o que já pode ser descartável), comunidades agrícolas poderão deixar mais vestígios 

como estruturas negativas (buracos de postes, silos de armazenamento), estruturas positivas 

(lareiras, fornos) ou artefactos domésticos e simbólicos. Fatores tafonómicos podem igualmente 

contribuir para um alto ou baixo grau de visibilidade, afetando os vestígios enquanto agentes 

químicos (alterações climáticas) ou agentes mecânicos (ciclo erosivo e antropização do 

território) (Burillo Mozota, 1997).  

A conceptualização de não-sítios (siteless ou nonsite) exclui completamente o conceito de sítio 

arqueológico, dando, em sua substituição, um significado amplificado ao artefacto (Thomas, 

1975; Dunnell & Dancey, 1983; Dunnell, 1992). Outra abordagem classificativa de não-sítios 

encontra-se nos conceitos off site (fora do sítio) e de near site (perto do sítio) que não ignora 

liminarmente o conceito de sítio arqueológico, antes o envolve numa lógica de distribuição 

geográfica regional do espólio (Foley, 1981; Schofield, 1991).  
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É também necessário considerar descritores básicos para o entendimento dos sítios 

arqueológicos:  

- Localização geográfica. Critério fundamental sem o qual não haveria lugar para a etapa 

interpretativa espacial dos mapas elaborados;  

- Reutilização. Critério qualitativo que é bastante significativo considerando que muitos 

são os sítios arqueológicos que apresentam ocupações diacrónicas; por vezes abrangem 

as duas fases de ocupação humana na Europa - o Pleistocénico e o Holocénico;  

- Funcionalidade. Critério misto (qualitativo e quantitativo), é determinante pois 

contempla o tipo de estruturas postas a descoberto, ou já a descoberto, que se conjugam 

em grandes subcategorias: agrícola, doméstico, exploração, funerária, geomonumento, 

habitacional, lazer, militar, religioso, simbólico, socioeconómico e viário;  

- Representatividade. Critério estatístico fundamental, em ordem à avaliação da 

percentagem total do mesmo tipo de sítio arqueológico que sobreviveu até aos nossos 

dias;  

- Interesse Científico. Critério qualitativo determinante e representativo da mais-valia que 

um sítio arqueológico possui aquando da validação do Interesse Cultural;  

- Acessibilidade e Atratividade. Critérios qualitativos a ter em consideração na 

aplicabilidade da Carta de Interesse Cultural.  

 

É necessário identificar quais os fatores que se aplicam a cada um dos descritores, para proceder 

à validação Cultural de cada sítio arqueológico:  

- Tipo de sítio arqueológico - Cronologia Absoluta ou Relativa;  

- Artefacto - Cronologia Absoluta ou Relativa;  

- Ecofacto - Cronologia Absoluta ou Relativa;  

- Estrutura - Cronologia Absoluta ou Relativa;  

- Amostra - Cronologia Absoluta ou Relativa;  

- Arte rupestre - Cronologia Absoluta ou Relativa. 
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A identificação dos sítios arqueológicos de interesse cultural, terá de ser baseada em princípios 

de valor intrínseco, memória coletiva, estético, científico-didático, e a sua hierarquização em 

termos do seu grau de importância - baseado na localização, reutilização, funcionalidade, 

atratividade, acessibilidade, representatividade e interesse científico. Serão assim propostas de 

exclusão os sítios classificados no Endovélico como: 

- Achados Isolados;  

- Manchas de Ocupação;  

- Vestígios de Superfície;  

- Vestígios diversos;  

- Indeterminado.  

A exclusão dos não-sítios tem como premissa de base a completa ausência de significado 

cultural, embora não arqueológico, de objetos dispersos à superfície, embora se deva avaliar 

se existem registos que embora sejam classificados nestas categorias possam ser de relevância 

cultural para o território em estudo.  

Para a classificação do Interesse Cultural dos sítios arqueológicos, propõe-se o estabelecimento 

de cinco fatores/descritores que o caracterizam e que se consideraram no seu conjunto 

suficientes para o caraterizar. São eles: a raridade, a singularidade, a fragilidade, o estado de 

conservação e a Classificação Institucional dos bens culturais.  

A raridade e a singularidade foram identificados na Lei Portuguesa 107/2001, muito embora 

não seja objetivo o significado de raridade e de singularidade, foram atribuídos os seguintes 

conteúdos:  

- Raridade como uma qualidade superlativa do que é invulgar e exótico;  

- Singularidade, como uma qualidade superlativa do que é único.  

 

 

 

 

 



 

82 

 

Aos outros três fatores foram atribuídos os seguintes conteúdos:  

- Fragilidade como uma qualidade relativa do que é delicado, vulnerável e débil e pode 

ou não estar relacionado com o fator conservação;  

- Estado de Conservação como o fator preponderante de classificação e de validação 

dos sítios arqueológicos que implica a integração de vários conceitos como o da 

importância (supõe-se que se tenha em linha de conta o grau de alteração físico-química 

ou de destruição que pode ser esperada no futuro e a consequente perda de valor 

arqueológico será medida segundo graus de perturbação); temporalidade (supõe-se que 

se tenha em linha de conta o grau da persistência de um impacto adverso, tal como a 

perda irreversível e irrecuperável de um bem).  

- Classificação Institucional como um instrumento de medida da valoração patrimonial 

definida pela Lei Portuguesa (Art.15º da Lei nº 107/2001, de 8 de setembro), associado 

à Classificação dos bens imóveis, segunda a categoria e graduação do Interesse Cultural. 

Propõe-se para cada sítio arqueológico a classificação destes fatores, com base nas 

características e informações técnicas dos sítios, com a utilização de uma métrica numérica com 

uma escala variável entre 1 e 5, correspondendo o valor 1 ao valor mais baixo (mínimo) e 5 ao 

valor mais elevado (máximo), adaptado ao significado de cada fator. Na Tabela 1 apresenta-se 

o significado da métrica para cada um dos fatores. 

 

Valores 

Fatores 
1 2 3 4 5 

Raridade Muito 
Frequente 

Frequente Pouco 
Frequente 

Raro Muito 
Raro 

Fragilidade Muito 
Robusto 

Robusto Pouco 
Robusto 

Frágil Muito 
Frágil 

Singularidade Muito 
Comum 

Comum Pouco 
Comum 

Singular Muito 
Singular 

Estado de 

Conservação 

Em 
Desaparecimento 

Vandalização/
Em perigo 

Mau estado 
Conservação 

Conservação 
Regular 

Boa 
Conservação 

Classificação de 

Interesse 

Institucional 

Sem Proteção 
Sem Classificação 
Não - Determinado 

Em Vias de 
Classificação 

Interesse 
Municipal 

Interesse 
Público 

Classificação 
Nacional 

Tabela 1: Fatores e seu significado na escala métrica 
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Após a classificação com base nas características dos próprios sítios, por análise bibliográfica, 

conhecimento empírico-cientifico dos sítios, e considerando que todos os fatores têm o mesmo 

grau de importância, ou seja a ponderação dos fatores é feita de igual forma segundo a seguinte 

expressão: 

IC = (𝐹𝑟𝑎𝑟 + 𝐹𝑓𝑟𝑎𝑔 + 𝐹𝑠𝑖𝑛𝑔 + 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠 + 𝐹𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠)/5 

 

É assim possível determinar um valor médio entre [1-5], que se representa o Interesse Cultural 

de cada sítio arqueológico.  

 

 

4.4.2 Recursos Culturais Arquitetónicos 

O inventário do Património Arquitetónico constante na base de dados oficiais do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, transferido recentemente para Direção-Geral do 

Património Cultural - Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA) que 

dispõem de informação sobre Património Arquitetónico Português, é o ponto de partida para 

identificar os recursos arquitetónicos de Interesse Cultural de um Território. 

O inventário do património arquitetónico apresenta-se como um conjunto estruturado e 

normalizado de registos referentes a edifícios, estruturas construídas e/ou aos seus componentes 

e constituí uma base de suporte às políticas, estratégias e ações de salvaguarda e valorização do 

património arquitetónico. Orienta-se pelo princípio segundo o qual a produção e aquisição, a 

conservação, a divulgação e difusão de informação e documentação autêntica e de qualidade 

relacionadas com os diversos valores territoriais em presença, considerando-as como atividades 

essenciais tendo em vista a identificação, o reconhecimento e a compreensão, assim como a 

gestão, a salvaguarda e a valorização dos referidos bens culturais (IHRU & IGESPAR, 2010).  
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Para a identificação do património arquitetónico de Interesse Cultural, considera-se o conjunto 

das estruturas físicas (os edifícios ou estruturas construídas) às quais as comunidades 

(indivíduos e instituições) reconhecem, num dado momento histórico, interesse cultural, 

independentemente da natureza do valor arquitetónico (artístico, construtivo, funcional), 

histórico e documental ou simbólico e identitário. Na Tabela 2 são apresentados os campos da 

base de dados que caracterizam os componentes do património arquitetónico. 

 
01  Categoria  14  Tipologia  

02  Tipo  15 Bens móveis 

03  Identificador  16 Utilização inicial 

04  Designação  17 Utilização atual 

05  Localização  18 Proprietário 

06  Acesso  19 Utente 

07  Proteção  20 Conservação geral 

08  Época de construção  21 Documentação 

09  Imagem Obrigatório  22 Observações 

10  Enquadramento  23 Autor 

11  Descrição  24 Data 

12 Arquiteto / Construtor / Autor  25 Tipo de registo 

13  Cronologia  

Tabela 2: Estrutura da base de dados do património arquitetónico  

(Fonte: IHRU & IGESPAR, 2010). 

 

Para identificação do interesse arquitetónico-cultural apenas se consideram as características 

dos registos arquitetónicos que constam nos campos Tipo, Categoria, Designação e Proteção 

que incorpora a classificação do património arquitetónico (Art.8º Ponto 1 da Lei nº 107/2001, 

de 8 de setembro).  

A classificação dos bens imóveis: monumentos, conjuntos ou sítios, é definida como o ato final 

do procedimento administrativo mediante o qual se determina que certo bem possui um 

inestimável valor cultural, aos quais se juntaram outros bens inventariados pelo SIPA, de 

relevante interesse arquitetónico-cultural, embora não determinado e/ou não classificado.  
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Segundo o Art.15º da mesma Lei, os bens imóveis podem pertencer às categorias de 

monumento, conjunto ou sítio, nos termos em que tais categorias se encontram definidas no 

direito internacional. Os bens imóveis podem ser classificados como de interesse nacional, de 

interesse público ou de interesse municipal. Os bens imóveis classificados como de interesse 

nacional, sejam eles monumentos, conjuntos ou sítios, designam-se como monumento nacional. 

Um bem imóvel considera-se: 

-  De interesse nacional quando a respetiva proteção e valorização, no todo ou em parte, 

represente um valor cultural de significado para a Nação;  

-  De interesse público quando a respetiva proteção e valorização represente ainda um valor 

cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de proteção inerente à 

classificação como de interesse nacional se mostre desproporcionado;  

-  E de interesse municipal quando a proteção e valorização, no todo ou em parte, represente 

um valor cultural de significado predominante para um determinado município.  

Para cada registo arquitetónico propõe-se a classificação com base nos critérios publicados na 

Lei nº 107/2001, com a utilização de uma métrica numérica com uma escala variável entre 1 e 

5, correspondendo o valor 1 ao valor mais baixo (pouco significativo) e 5 ao valor mais elevado 

(muito importante). Na Tabela 3 apresenta-se o significado da métrica. 

 

Valores 

Fator 
1 2 3 4 5 

 

Classificação 

Institucional 

 
Não Determinado 

Em Vias de 
Classificação/ 

Sem 
Classificação 

Interesse 
Municipal 

Interesse 
Público 

Classificação 
Nacional 

 

Tabela 3: Métrica de Classificação Institucional dos bens imóveis 

 

Desta forma é possível determinar um valor entre [1-5], que representa o interesse arquitetónico 

de cada bem imóvel, em função da sua Classificação Institucional. 
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4.4.3 Recursos Culturais Potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento 

Consideram-se recursos potenciadores de Promoção Cultural o conjunto das infraestruturas e 

equipamentos culturais existentes num território, ou seja o conjunto de equipamentos e 

instalações físicas, que garantem uma dinâmica cultural a um determinado território, com 

relevância para o desenvolvimento socioeconómico, atratividade regional e apoio às atividades 

culturais que possam promover a criação de serviços (Ministério da Cultura, 2000).  

Os recursos potenciadores de Promoção Cultural são consideradas como de Interesse Cultural 

e constituem-se como facilitadores de conhecimento com o objetivo estratégico-político de 

potenciador e democratizar o acesso à cultura e ao conhecimento, revestido de nova roupagem 

que os torna apelativos às comunidades. Neste sentido considera-se para o inventário destes 

recursos, as seguintes categorias:  

- Infraestruturas e equipamentos culturais - promoção (como veículos de promoção e 

divulgação cultural): museus, centros culturais e multiusos, teatros, centros de 

interpretação, galerias municipais, bibliotecas e parques temáticos;  

- Infraestruturas e equipamentos culturais - conhecimento (como veículos potenciadores 

de conhecimento científico na área do Património Cultural): instituições de ensino 

superior especializadas, centros e laboratórios de investigação.  

A sua classificação deve ser feita segundo o critério-paradigma democratização da cultura e 

dos espaços culturais, assente numa hierarquia justificada pelo nível de potencial dessa 

promoção e desse conhecimento, com base numa métrica numérica com uma escala variável 

entre 1 e 5, correspondendo o valor 1 ao valor mais baixo (pouco significativo) e 5 ao valor 

mais elevado (muito importante). Na Tabela 4 apresenta-se o significado da métrica. 

Valores 

Fator 
1 2 3 4 5 

 

Classificação por 

categoria 

Auditórios, 
Cinemas, 

Cineteatro, 
Teatros, Salas de 

Espetáculo 

Centros 
Culturais, 
Centros 

Multiusos 

Bibliotecas, 
Galerias de 

Arte, Museus 

Centros de 
Ciência Viva, 

Parques 
Temáticos 

Instituições de 
ensino superior 
e seus derivados 

Tabela 4: Métrica de classificação das infraestruturas e equipamentos de Promoção Cultural e do conhecimento 

Desta forma é possível determinar um valor entre [1-5], que representa o Interesse Cultural das 

infraestruturas e equipamentos de Promoção Cultural e do conhecimento, com base na sua 

categoria classificativa. 
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4.5 CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RECURSOS CULTURAIS   

 

A UNESCO dispõe de um mecanismo de classificação dos bens culturais de valor universal 

excecional, que cumpram critérios de seleção definidas no documento Diretrizes Operacionais 

para a Implementação da Convenção do Património Mundial, designado por Lista do 

Património Mundial. Portugal aderiu a esta Convenção em 1979 e responde pelo 

desenvolvimento de uma ética de conservação do património seguindo as orientações para a 

aplicação da designada Convenção.  

É então considerado como Interesse Cultural, o património mundial inscrito na referida Lista, 

no critério interesse cultural excecional e propõe-se a utilização de uma métrica numérica 

atribuindo o valor máximo de 5, para classificar a relevância e interesse adicional destes bens 

culturais. 

O HERITY é a Organização Internacional para a Certificação da Qualidade da Gestão do 

Património Cultural, ou seja é um sistema de avaliação global que certifica a qualidade da 

gestão de bens culturais, nomeadamente monumentos, sítios, museus, bibliotecas e arquivos. 

Trata-se de um sistema que se traduz visualmente por um alvo, que informa sobre o nível 

atingido em cada uma das quatro áreas, numa escala de 1 a 5:  

- Relevância: a perceção do bem cultural, ou seja o valor que um ou mais grupos de 

cidadãos (uma comunidade local, científica, ou outra) atribui a um determinado bem 

cultural; 

- Conservação: estado de manutenção e restauro, ou seja a capacidade de preservar no 

tempo a materialidade daquele bem, e a compatibilidade do seu usufruto com tal 

desígnio;  

- Comunicação: a informação transmitida ao visitante, ou seja, a capacidade de promover 

o bem como um espaço de educação e reflexão, para públicos diferentes;  

- Serviços oferecidos: qualidade de acolhimento, ou seja os serviços complementares 

disponibilizados aos visitantes (biblioteca, cafetaria, loja, serviços sanitários, etc…). 
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Segundo (Oosterbeek, 2010) o HERITY é um sistema dinâmico com forte impacto económico 

(dado que será utilizado pela indústria turística, interessada em promover produtos de 

qualidade) e cultural (dado que os gestores culturais poderão utilizar tal impacto económico 

para consolidar estratégias de preservação e valorização do património). 

Em Portugal este sistema foi aplicado pela primeira vez para os concelhos da Região do Médio 

Tejo (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, 

Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha). 

Propõe-se então considerar no modelo, como Interesse Cultural, a classificação e certificação 

internacional do património e das infraestruturas e equipamentos culturais reconhecidas 

internacionalmente, no critério relevância, que em termos gerais está associada a âmbitos 

territoriais, ou seja à perceção do bem cultural por se considerar o único que contribuí para o 

Interesse Cultural (sendo que o critério conservação já foi contabilizado); assim como a 

utilização de uma métrica numérica com uma escala variável entre 1 e 5, de acordo com a 

métrica HERITY, ou seja as avaliações são todas positivas, e vão de 1 (mínimo) a 5 (máximo) 

e que deve ser ponderada como um acréscimo suplementar de valor. Na Tabela 5 apresenta-se 

então o significado da métrica. 

 

Valores 

Fator 
1 2 3 4 5 

Relevância Local Nacional Regional 
supranacional 

Internacional Mundial 

 

Tabela 5: Métrica de classificação e certificação dos recursos culturais, segundo a Relevância  

 

Como a relevância incorpora a vertente de investigação, muitas vezes a dimensão local ou 

mundial depende da pesquisa, e não do valor absoluto (se é que existe) dos bens culturais. 

Desta forma é possível determinar um valor entre [1-5], que representa o Interesse Cultural do 

bem certificado. 
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4.6 MÉTODO DE OBTENÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS DO MODELO 

 

Após o procedimento de seleção e identificação dos recursos de Interesse Cultural 

(materializados em pontos, com uma coordenada geográfica associada) e respetiva classificação 

proposta é agora necessário definir o método de valoração parcial dos mesmos.  

Para obter o valor síntese do Interesse Cultural de cada categoria de recursos, e partindo do 

pressuposto que podem existir recursos que pertencem em simultâneo a várias categorias, 

propõe-se as ponderações apresentadas na Tabela 6.  

Tipo de recurso Ponderações 

(A) Arqueológico ou  
(B) Arquitetónico ou  
(C) Infraestrutura e Equipamento Cultural 

 (A) ou (B) ou (C) 
100% (A), (B), (C) 

 
(A) Arqueológico e  
(B) Arquitetónico e  
(C) Infraestrutura e Equipamento Cultural 

(A) e (B) e (C) 
40% (A)+40%(B)+20% (C) 

(A) Arqueológico e  
(B) Arquitetónico  

(A) e (B) 
50% (A) + 50%(B) 

(A) Arqueológico ou 
(B) Arquitetónico e 
(C) Infraestrutura e Equipamento Cultural 

[(A) ou (B)] e (C) 
60% [(A) ou (B)] + 40%(C) 

Tabela 6: Ponderações para cálculo do Interesse Cultural 

 

Neste sentido o valor do Interesse Cultural de cada categoria de recurso, será ponderado caso o 

mesmo esteja na categoria de recurso, arquitetónico, arqueológico ou constitua uma 

infraestrutura ou equipamento cultural, partindo do pressuposto que a métrica de classificação 

tem o mesmo significado em todas as categorias de recursos. 

A classificação e a certificação internacional permitirá um acrescido ao valor do Interesse 

Cultural determinado anteriormente, na proporção de 20%, sobre a relevância internacional. 

Este valor justifica-se com base em testes realizados com uma amostra de dados, que permitiu 

identificar qual o nível de acréscimo que elevaria um recursos cultural da classe de interesse 

onde se encontrava, para a classe de interesse de nível superior.   

Neste sentido é possível obter um valor para o Interesse Cultural para todos os recursos culturais 

num intervalo de valores [1-6] e agregá-los em classes de Interesse Cultural. 
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Propõe-se para todas as categorias de recursos culturais as mesmas classes de interesse com a 

seguinte agregação e designação:  

Regular [ < 3],  

Satisfatório ]3-4],  

Superlativo ]4-6]. 

 

Desta forma é possível hierarquizar os recursos culturais, segundo o seu Interesse Cultural por 

categoria, estando estabelecida a base de partida para a identificação das formas de 

relacionamento das diferentes classes de recursos culturais. 
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4.7 RESULTADO FINAL DO MODELO 

 

Encontrado o valor de Interesse Cultural parcial para cada categoria de recurso cultural, é agora 

necessário estabelecer as metodologias que irão permitir determinar as Áreas de Interesse 

Cultural, pela combinação e análise espacial das várias categorias de recursos culturais. Para 

isso propõe-se a modelação em SIG, não só no sentido da sistematização da informação, mas 

sobretudo na obtenção eficaz de resultados geográficos concretos. 

Após o inventário e o estabelecimento das bases de dados geográficas necessárias à 

operacionalização do modelo, deve proceder-se num primeiro momento a uma Análise 

Exploratória de Dados (Tukey, 1977), com a utilização de variadas técnicas gráficas e 

quantitativas de análise estatística dos dados, de forma a proceder à avaliação de padrões e 

relações de distribuição espacial. A sua aplicação a dados espaciais designa-se por Análise 

Exploratória de Dados Espaciais que utiliza técnicas especificas de análise de padrões, 

tendências espaciais, observações atípicas e aglomerações espaciais (Anselin, 1988; Anselin et 

al, 2006). A partir desta análise é possível descrever distribuições e associações espaciais. No 

entanto este tipo de análise é não confirmatória, o que não permite ter análises definitivas. 

As técnicas matemático-computacionais de análise espacial permitem compreender a 

distribuição espacial dos fenómenos geográficos, considerando as características específicas 

dos territórios em estudo. A introdução da localização geográfica nos modelos altera de forma 

significativa a análise e por isso a utilização de técnicas de análise espacial diferentes das 

técnicas de análise estatística convencionais. Estas técnicas de análise espacial permitem não 

só analisar os dados, mas também relacioná-los entre si, utilizando operações de vizinhança, 

adjacência e distância (O´Sullivan & Unwin, 2010). Estas técnicas permitem validar e otimizar 

modelos. 

Partindo dos recursos culturais parciais identificados e modelando cada um separadamente 

como um submodelo, será necessário juntar os resultados de forma a calcular o valor médio do 

Interesse Cultural final (valor agregado a um ponto). A opção pelo valor médio e não pelo 

somatório justifica-se apenas pelo facto de manter a escala ordinal escolhida. O valor 

encontrado será transposto para um uma área geográfica que represente um território de 

Interesse Cultural. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Wilder_Tukey
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Esta opção têm como fundamentação por um lado o erro associado à localização dos sítios 

arqueológicos, por outro a definição de um formato seguro de futura divulgação dos resultados, 

protegendo nomeadamente os sítios arqueológicos de “caçadores de tesouros”, de atos de 

destruição, vandalização e saque com detetores de metais que ainda hoje, são uma prática.  

A escolha dos métodos para operacionalizar essa representação, num primeiro momento, devem 

basear-se em técnicas de interpolação espacial, procurando identificar quais os métodos mais 

adequados para converter pontos de Interesse Cultural em Áreas de Interesse Cultural. Os 

métodos de interpolação espacial são aqueles que permitem a transformação de um conjunto de 

valores pontuais, assumindo como pontos de amostra, numa superfície de valores que difere 

consoante o método adotado. Diferentes métodos podem proporcionar melhores ou piores 

aproximações conforme o tipo de distribuição dos valores experimentais, realçando-se os 

métodos determinísticos e os probabilísticos. Os métodos determinísticos ajustam a superfície 

ao conjunto de valores pontuais, tendo genericamente em consideração que o que está mais 

próximo deve ser mais semelhante que o que está distante mas não tendo em consideração a 

correlação espacial entre os valores e características particulares da distribuição espacial dos 

valores (Matos, 2008).  

De entre os métodos determinísticos mais utilizados destacam-se dois (Matos, 2008):  

1) O método dos Polígonos de Thiessen baseia-se numa triangulação de Delaunay e na 

construção prévia de um diagrama de Voronoi, que consiste numa divisão do espaço 

em polígonos que contém o conjunto de pontos do espaço mais próximo de um dado 

ponto. O método consiste na geração de um diagrama de Voronoi, fechado para a área 

correspondente ao domínio de análise, a partir dos pontos aos quais estão associados 

os valores que se pretende interpolar e o resultado é uma rede de triângulos irregulares 

formando uma área de influência em torno de ponto determinada através da união de 

pontos adjacentes por linhas retas tomando-se, em seguida, as suas mediatrizes que 

formarão os polígonos. Os lados do polígono são os limites da área de influência de 

cada ponto. A cada polígono é atribuído o valor do ponto correspondente e assume-

se como sendo uma aproximação aceitável que o valor é constante nesse polígono.  

 

 



 

93 

 

2) O Método da Ponderação pelo Inverso da Distância (IDW) é um modelo de estimação 

baseado na combinação linear dos valores mais próximos de um ponto, com a 

utilização de ponderadores calculados com base no inverso da potência das distâncias. 

O valor interpolado é a média dos valores observados (Longley et al, 2015). Este 

método baseia-se no conceito de autocorrelação espacial, assumindo que quanto mais 

próximo estiver um ponto, mais semelhante será o desse ponto e não faz estimações 

acima, ou abaixo, dos valores existentes na amostra. Devido ao facto dos valores 

estimados serem médias, a superfície resultante não passa nos pontos da amostra 

(Matos, 2008). 

Os métodos probabilísticos baseiam-se em estatística espacial ou geoestatística, que se baseia 

na autocorrelação ou dependência espacial dos dados geográficos e integra as atividades de 

análise e estimação dos valores de uma varável distribuída no espaço e/ou tempo. De um modo 

geral, esta abordagem integra o seguinte conjunto de etapas sequenciais: a) análise exploratória 

dos dados; b) análise estrutural (cálculo e modelação do variograma onde se avalia a 

dependência espacial da variável em estudo e c) realização de estimativas (krigagem ou 

simulação) (Painho & Curvelo, 2008).  

A geoestatística é assim mais precisa que os métodos determinísticos, pois é possível introduzir 

também outras variáveis que fazem depender o comportamento da variável a estimar/interpolar, 

no entanto não será aplicada neste modelo por não se tratar de identificar possíveis Áreas de 

Interesse Cultural e o modelo não ser um modelo preditivo. 

Deste modo para a identificação das Áreas de Interesse Cultural, a partir dos recursos culturais 

parciais, propõe-se duas formas: 

- A aplicação dos métodos determinísticos identificados anteriormente: Método dos 

Polígonos de Thiessen e o Método da Ponderação pelo Inverso da Distância (IDW), 

atrás descritos. 

- A aplicação do Método das Áreas Quadriculares, que se descreve em seguida.  
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O Método das Áreas Quadriculares pretende definir uma nova forma de representação dos 

recursos culturais, sobretudo com benefícios de partilha de informação, nomeadamente os sítios 

arqueológicos. Este método é utilizado por Biólogos, nomeadamente para dados relativos a 

fauna (Loureiro et al, 2008) e foi proposta pela primeira vez no Atlas Florae Europaeae, (Jalas 

& Suonuinen, 1972).  

Nos últimos anos têm sido amplamente utilizado na representação da biodiversidade (flora e 

fauna), em articulação com as Tecnologias de Informação Geográfica, nomeadamente o GPS 

(Sistema de Posicionamento Espacial Americano) e SIG, quer na elaboração de cartografia quer 

na publicação da informação geográfica de base, como é exemplo o Sistema de Informação do 

Património Natural (SIPNAT) que disponibiliza a informação à quadrícula com diferentes 

dimensões quilométricas.  

A aplicação desta metodologia quadricular em SIG para modelação de recursos faunísticos, foi 

utilizada na revisão de Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (Anastácio & Marinho, 

2002). Neste sentido e para associar os dados alfanuméricos dos recursos culturais, será 

necessário construir unidades de natureza geográfica ou suscetível de referenciação geográfica, 

nomeadamente uma quadrícula quilométrica (1kmx1km), baseada por exemplo na quadrícula 

militar da cartografia 1:25000 do Instituto Geográfico do Exército, e codificá-la com um código 

resultante da combinação de um código de linha alfabético de [A-?] e um código de coluna 

numérico de [1-?], variável em função da dimensão territorial.  

A escolha métrica da quadrícula baseia-se na escala regional de representação dos dados, pois 

permite atenuar os erros de localização dos registos, nomeadamente os arqueológicos que 

apresentaram em muitos dos casos, erros da ordem dos 500 metros, sobretudo em registos em 

que o vestígio é não edificado.  

A quadrícula quilométrica pode ser gerada de forma automatizada, em formato vetorial, no 

software ArcGis®, por exemplo através da funcionalidade do módulo Toolbox/Create Fishnet. 

Todos os recursos culturais (pontos) de todas as categorias serão codificados com o código da 

área quadricular a que pertencem geograficamente, através da sobreposição espacial dos temas 

de pontos com a área quadricular, numa relação espacial “ponto completamente dentro de uma 

área”. O valor do Interesse Cultural dos recursos (pontos) de todas as categorias será somado 

e associado à área quadricular onde esses recursos se inserem geograficamente, assim como o 

somatório dos recursos culturais existentes.  
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É possível então determinar o valor médio do Interesse Cultural de todas as áreas quadriculares 

que contêm recursos culturais, através da razão entre o valor total do Interesse Cultural e o 

número total de recursos culturais existentes nessa área quadricular. 

Na Figura 20 apresenta-se o fluxograma resumo com as operações de análise para o cálculo do 

Valor do Interesse Cultural Final, por área quadricular quilométrica. 

 

 

Figura 20: Fluxograma de operações de análise para o cálculo do Valor do Interesse Cultural, por área quilométrica 

 

Pela relação de sobreposição/junção topológica espacial de todas as áreas parciais de interesse 

Cultural, será obtido um único tema geográfico que representa a Área de Interesse Cultural 

Final.   
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O valor total do Interesse Cultural de cada área quadricular, será obtido pela conjugação dos 

valores parciais de Interesse Cultural de cada categoria de recurso, com base na ponderação 

proposta na Tabela 6. Ou seja o valor do Interesse Cultural dos recursos presentes numa área 

quadricular será ponderado caso o mesmo recurso seja classificado como arquitetónico, 

arqueológico ou Infraestrutura Cultural, partindo do pressuposto que a métrica de classificação 

é a mesma para cada tipo de bem cultural.  

Obtém-se assim um valor para o Interesse Cultural final, para cada área quadricular que contém 

recursos culturais, num intervalo de valores de ]0-6]. Os valores são agregados em classes de 

Interesse Cultural, com a seguinte designação:  

 

Regular [< 3], 

Satisfatório ]3-4], 

Superlativo ]4-6]. 

 

Desta forma é possível identificar e hierarquizar as Áreas de Interesse Cultural, segundo uma 

área quadricular quilométrica. 

Após a aplicação de ambos os métodos é possível identificar cartograficamente no território os 

Focos Culturais, que correspondem às aglomerações dos recursos com valores de interesse 

cultural mais elevados. Propõe-se ainda a delimitação dos mesmos recorrendo ao desenho de 

círculos agregadores dos valores de maior Interesse Cultural, não representando o tamanho do 

circulo importância do foco mas sim a extensão geográfica do mesmo. 

No esquema seguinte apresenta-se a síntese do modelo. 

 

  



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse Cultural dos 

recursos arqueológicos 

 

 

 

Registos  

Arqueológicos 

Património  

Arquitetónico 

Infraestruturas e 

Equipamentos Culturais 

Seleção dos sítios 

arqueológicos, com 

interesse cultural 

Seleção do património 

arquitetónico             

edificado  

Interesse Cultural dos 

recursos arquitetónicos 

 

Seleção dos equipamentos 

potenciadores de promoção 

cultural 

 

Classificação do interesse 
cultural [1-5], segundo: 

Singularidade 

Raridade 

Conservação 

Fragilidade 

Classificação  

 

 

 

Classificação do interesse 
cultural [1-5]: 
- Não Determinado 

- Sem classificação/Em 
Vias de Classificação 

- Com Interesse Municipal 

- Com Interesse Público 

- Com Classificação 
Nacional 

 
 
 
 

 

Classificação do interesse 
cultural [1-5]: 
- Auditórios, Cinemas, 

Cineteatros, Teatros, Salas de 
Espetáculos 

- Centros culturais e multiusos 
- Bibliotecas, Galerias de Arte, 

Museus 
- Centros de Ciência Viva, 

Parques temáticos 
- Instituições Ensino Superior e 

seus derivados 
 
 
 

Interesse Cultural dos 

recursos potenciadores de 

promoção cultural 

 

Ponderação do Interesse Cultural (regular, satisfatório, superlativo) 

 

 

 
Método das Áreas Quadriculares 

 

 

 

 

Classificação e certificação internacional: UNESCO e Herity (Relevância) 

 

 

 

 

Métodos determinísticos de interpolação espacial (Polígonos de Thiessen e 

Método de Ponderação pelo Inverso da Distância) 

 

 

 

 

ÁREAS DE INTERESSE CULTURAL - FOCOS DE INTERESSE CULTURAL 

 

 

 

 

Inventários Oficiais 
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4.8 VALIDAÇÃO DO MODELO POR MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

 

O resultado da aplicação do modelo será um valor numérico de Interesse Cultural, associado a 

um ponto (recurso cultural), valor esse que poderá ser transposto para uma área quilométrica e 

hierarquizado em classes de Interesse Cultural, embora tenha de ser validado. Neste sentido 

propõe-se a utilização de métodos estatísticos de identificação de aglomerações geográficas 

(clusters), que têm a capacidade de identificar padrões locais e medir as intensidades desses 

padrões. O conceito que deve estar na base de estudo desses modelos é o conceito de 

autocorrelação espacial. A maioria dos fenómenos (naturais ou sociais) que ocorrem no espaço 

estabelecem relações que dependem da distância e unidades espaciais próximas estão mais 

relacionadas entre si que unidades espaciais distantes (Tobler, 1970). Estão aqui implícitos dois 

conceitos fundamentais na análise e modelação espacial: o conceito de próximo (distância) e o 

conceito de relacionamento (Miller, 2004).  

A utilização do conceito de autocorrelação espacial pressupõe que as propriedades de um 

fenómeno se mantêm constantes (Tobler, 2004), muito embora a maioria dos fenómenos 

geográficos não seja uniforme, ou seja variam no espaço e estabelecem relações de proximidade 

(Miller, 2004). A correlação positiva ou negativa entre dois objetos geográficos pode ser causal 

ou depender de outras variáveis, ou seja verificar-se dependência espacial. 

A medição da autocorrelação espacial pode ser feita utilizando diferentes métodos que 

permitam quantificar a relação espacial existente entre um objeto espacial e os seus vizinhos, 

surgindo aqui o conceito de vizinhança (Druck et al, 2004) que pode ser definida como o 

conjunto de todas as entidades adjacentes à entidade espacial de interesse, ou como uma 

Região do espaço associada a essa entidade e definida pela distância a ela (O´Sullivan & 

Unwin, 2010).  

 

 

 

 

 



 

99 

 

Propõe-se então validar o modelo, através da utilização de dois métodos estatísticos de 

identificação de aglomerações geográficas, que têm a capacidade de identificar padrões locais 

e medir as intensidades desses padrões. São eles: 

1) O Índice de Morans - índice de autocorrelação espacial que procura traduzir, dentro de 

uma área global, o grau de similaridade espacial que existe entre áreas que são próximas. 

Tem como objetivo identificar a estrutura de correlação espacial que melhor descreve 

os dados (Druck et al, 2003; O´Sullivan & Unwin, 2010). Reconhece a importância do 

contexto local, enfatiza a variabilidade espacial dando foco especial ao que é diferente 

de uma área para outra. O resultado são aglomerações de elevado e baixo valor;  

2) O Índice Getis-Ord Gi - índice que procura identificar concentrações locais de baixos e 

elevados valores num atributo e permite medir o grau de associação entre a concentração 

de pontos ponderados e todos os outros pontos que se encontram a uma distância (Getis 

& Ord, 1992; O´Sullivan & Unwin, 2010). Este método mede o nível de concentração 

da soma dos valores associados a uma variável na totalidade da área, identificando 

aglomerações geográficas com elevados valores (hot spots) e aglomerações geográficas 

de baixos valores (cold spot). É possível também criar um diagrama de dispersão que 

permite visualizar a instabilidade local da autocorrelação espacial (Anselin, 1995), com 

base em valores normalizados (valores dos atributos subtraídos à sua média e divididos 

pelo desvio padrão), dividido em quatro quadrantes que correspondem aos quatro tipos 

de associação espacial (Anselin, 1996):  

- Quadrante superior direito corresponde a uma associação positiva, e indica a 

ocorrência de elevados valores rodeados por elevados valores (HH); 

- Quadrante inferior direito corresponde a uma associação negativa, e indica a 

ocorrência de elevados valores rodeados por baixos valores (HL);  

- Quadrante inferior esquerdo corresponde a uma associação positiva, e indica a 

ocorrência de baixos valores rodeados por baixos valores (LL)  

- Quadrante superior esquerdo corresponde a uma associação negativa, e indica a 

ocorrência de baixos valores rodeados por elevados valores (LH). 
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Segundo (Getis & Ord, 1992) ambos os métodos estatísticos devem ser utilizados em análises 

de associação espacial pois, apesar de medirem coisas diferentes, refletem dependência 

estrutural de padrões espaciais. Desta forma poderão ser identificadas geograficamente as Áreas 

de Interesse Cultural com a identificação clara das aglomerações culturais e respetiva 

distribuição geográfica. A validação deve ser efetuada diretamente sobre o conjunto dos 

recursos culturais (pontos de Interesse Cultural) e sobre os resultados obtidos pelo método das 

áreas quadriculares.  

No final é possível comparar os focos de Interesse Cultural obtidos e propor, por análise dos 

métodos utilizados, uma carta de Áreas de Interesse Cultural para um território, que poderão 

ser a base de partida para a discussão de uma estratégia cultural municipal ou supramunicipal, 

fundamentando as prioridades de intervenção nas mais diversas áreas, nomeadamente na 

preservação e valorização cultural, através da sua regulamentação, que foi conseguida por 

exemplo pelos Instrumentos de Gestão do Território.  

  



 

101 

 

4.9 LIMITAÇÕES DO MODELO E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

 

As principais limitações do modelo proposto prendem-se com os seguintes aspetos: 

- Elevado volume de informação necessária para modelar territórios intermunicipais que 

se refletem sobretudo ao nível da recolha e da uniformidade de qualidade dos dados; 

- A base de dados oficial, relativa aos recursos arqueológicos, não reflete o universo do 

património arqueológico existente. Isso é visível quando se verifica que existem 

recursos arqueológicos identificados em cartas arqueológicas municipais, que não se 

encontram integrados, porque não foram objeto de intervenção; 

- A classificação inicial dos recursos culturais, segundo os vários critérios propostos, 

pode variar consoante o conhecimento e a sensibilidade dos especialistas que os 

classificam;  

- O modelo com fortes desenvolvimentos metodológicos ao nível dos recursos 

arqueológicos e mais fraco ao nível dos critérios estabelecidos nos restantes recursos 

culturais. 

 

Estas limitações afetam claramente os resultados do modelo, no entanto podem no futuro vir a 

ser ultrapassadas com a continuidade da investigação, integrando novos 

levantamentos/informação sobre os recursos culturais, nomeadamente arqueológicos, para 

fortalecer ou identificar novas Áreas e focos de Interesse Cultural. 

Apresentar e discutir os resultados obtidos com grupos de especialistas/conhecedores dos 

territórios, com intuito de validar e aferir os resultados parciais obtidos, numa lógica de 

consenso maioritário, será uma base de partida para melhorar a qualidade dos resultados do 

modelo e sobretudo criar as condições necessárias para o estabelecimento de estratégias de 

intervenção cultural. Assim a introdução de novos critérios nas várias categorias de recursos 

culturais deve ser aprofundado, no sentido de refinar o cálculo do valor de Interesse Cultural 

parcial de cada uma das categorias de recursos. 
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5. CAPÍTULO: A REGIÃO DO MÉDIO TEJO: CONTEXTO GEOGRÁFICO-

CULTURAL 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a Região do Médio Tejo, no seu contexto geográfico-

cultural, na contexto histórico da utilização das Tecnologias de Informação Geográfica e na 

perceção da comunidade quanto à importância de determinadas variáveis na Gestão do 

Território, assim como a hierarquia dos problemas em função da área temática. 

A caraterização dos aspetos biofísicos, demográficos e histórico-culturais da Região do Médio 

Tejo, permitirá retirar conclusões do ponto de vista da análise integrada das diversas 

componentes e a sua articulação com as estratégias culturais que têm vindo a ser definidas nos 

diversos instrumentos de planeamento estratégico existentes e previstos. As questões de 

ocupação e uso do solo também são essenciais na compreensão não só do perfil de povoamento 

da Região, mas sobretudo da localização dos recursos culturais e a sua relação com os contextos 

territoriais passados e presentes. 

Esta sistematização permitirá compreender não só a lógica de distribuição dos recursos, mas 

sobretudo a dinâmica de gestão cultural da Região, que sustentará as principais conclusões da 

aplicação do modelo proposto no âmbito da Gestão do Património Cultural. 
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5.2 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO-ADMINISTRATIVO 

 

De acordo com o DL 45/89 de 15 de fevereiro que estabelece a divisão do Território em NUTS 

- Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos – com o objetivo estabelecer 

uma divisão estruturada do Território, criando uma base territorial comum para efeitos de 

análise estatística de dados, o Território nacional é considerado NUTS I, e é subdividido em 

sete regiões NUTS II, sendo estas, por sua vez, subdivididas em trinta unidades territoriais ao 

nível de NUTS III. A sub-Região Médio Tejo é classificada como NUTIII, inserida na NUTII-

Centro, e é composta por treze concelhos: os onze concelhos que já compunham a NUTS III 

Médio Tejo (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, 

Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Mação – embora Mação, para efeitos 

das estatísticas publicadas pelo INE, continue integrado no Pinhal Interior Sul), a que se juntam 

dois concelhos anteriormente integrados no Pinhal Interior Sul (Sertã e Vila de Rei), de acordo 

com Figura 21. A sua dimensão superficial territorial é de 334432 hectares, distribuídos por 

concelho, segundo a Tabela 7. 

Município Área (hectares) 

Abrantes 71469 
Alcanena 12733 
Constância 8037 
Entroncamento 1373 
F. do Zêzere 19038 
Mação 39998 
Ourém 41668 
Sardoal 9215 
Sertã 44673 
Tomar 35120 
Torres Novas 27000 
V. N. da Barquinha 19155 
Vila de Rei 4953 
Médio Tejo 334432 

Tabela 7: Áreas dos municípios pertencentes à Região do Médio Tejo 

 (Fonte dos dados: CAOP, 2014). 
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Figura 21: Enquadramento Geográfico da Região do Médio Tejo 
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Para efeitos de preparação do próximo quadro comunitário, horizonte 2014-2020, foram 

considerados os 13 municípios e por esse motivo este estudo partilha da mesma base territorial. 

Com a publicação do DL nº 266/81 de 15 de setembro têm-se a primeira referência legal à 

questão das associações de municípios, entidades para as quais foram definidas para gerir 

racionalmente os recursos financeiros de conjuntos de municípios com interesses comuns de 

desenvolvimento territorial, na lógica associativista adaptada às afinidades dos seus problemas. 

Com o DL nº 412/89 de 29 de novembro as associações de municípios ficam dotadas de novos 

meios para um maior dinamismo e eficácia na intervenção territorial. Com a Lei nº 10/2003 e 

Lei nº 11/2003 de 13 de maio, dá-se uma nova alteração no que diz respeito aos Territórios 

intermunicipais, pois inicia-se um processo alternativo ao da regionalização criando as 

“comunidades urbanas” com regras de instituição de pelo menos três municípios e 150.000 

habitantes. Desta forma muitas das Comunidades Intermunicipais estabelecidas têm a sua 

origem nas associações de municípios e são um resultado de um aprimorar de um quadro 

legislativo que têm por objetivo não só enquadrar estas associações supramunicipais e/ou 

intermunicipais nas diretivas comunitárias bem como posiciona-las na legislação nacional, 

conciliando-as com as autarquias locais.  

E é com a Lei nº 45/2008 de 27 de agosto que é estabelecido o regime jurídico do associativismo 

municipal atual, que finda as “comunidades urbanas” e cria as “comunidades intermunicipais” 

uniformizando os limites destes Territórios intermunicipais com os limites das unidades 

territoriais, definidas com base nas Nomenclaturas das Unidades Territoriais Estatísticas de 

nível III (NUTS III) e adotando o nome destas últimas.  

A Comunidade Urbana do Médio Tejo foi constituída em 2004, através do DR nº158 – III Série 

de 7 de julho de 2004, por conversão da Associação de Municípios do Médio Tejo criada a 7 

de janeiro de 1988, através de escritura pública publicada no DR nº80 – III Série de 06 de abril 

de 1988, e convertida em Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo com publicação dos seus 

novos estatutos através do DR nº5 – II Série de 8 de janeiro de 2014, com o intuito de promover 

o desenvolvimento equilibrado e sustentável do seu Território de intervenção, com base no 

planeamento estratégico regional e o apoio às autarquias locais, numa ótica de valorização da 

identidade territorial. 
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5.3 ENQUADRAMENTO BIOFÍSICO E DEMOGRÁFICO 

 

A hipsometria da Região do Médio Tejo caracteriza-se por classes de altimetria que vão até 

cerca de 1070 m. De acordo com a Figura 22, de uma forma geral as altitudes predominantes 

situam-se entre os 50 m e os 400 m.  

A sudoeste, nos municípios de Alcanena, Ourém de Torres Novas e a nordeste, no concelho da 

Sertão são onde se encontram as altitudes mais elevadas, acima dos 1068 m, correspondendo 

ao maciço calcário estremenho (serras de Aire e Candeeiros).  

Os municípios de Ferreira do Zêzere, Mação e Vila de rei apresentam situações pontuais de 

altitudes entre 400 e 600m.  

A sul encontra-se as áreas aplanadas correspondentes à bacia aluvionar do rio Tejo abrangendo 

os municípios de Abrantes, Constância, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, com 

altitudes baixas que não ultrapassam os 50 metros.  

A conformação atual da Região é consequência da erosão quaternária que provocou o encaixe 

de ca. 100-150m nos últimos 2 ma. (Rosina et al, 2014).  
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Figura 22: Enquadramento Hipsométrico da Região do Médio Tejo  
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Esta Região apresenta uma extensa rede hidrográfica e está incluída praticamente na sua 

totalidade na Região Hidrográfica do Tejo, nomeadamente na margem direita do rio Tejo, onde 

são afluentes do Tejo Superior as sub-bacias dos rios Ocreza e Zêzere (que por sua vez tem 

como afluente o Rio Nabão), e do Tejo Inferior Alviela e Almonda (APA & ARHTejo, 2012) 

de acordo com a Figura 23.  

 

Figura 23: Rede Hidrográfica da Região do Médio Tejo 
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Esta Região apresenta uma grande diversidade geológica, originada por diferentes fenómenos, 

em diferentes períodos geológicos que originaram diferentes ambientes.  

Situa-se numa posição central entre as três das grandes unidades morfo-estruturais de Portugal 

Continental, que também correspondem às unidades hidrogeológicas, de acordo com a Figura 

24:  

- A Orla Mesocenozóica Ocidental, com destaque para o substrato sedimentar cársico do 

Maciço Calcário Estremenho, abrangendo a totalidade do concelho de Ourém e parte 

dos concelhos de Alcanena, Ferreira do Zêzere, Tomar e Torres Novas. 

- O Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço Hespérico, onde 

predominam os granitóides, xistos, grauvaques e quartzitos, abrangendo os concelhos 

de Mação e Sardoal e parte dos concelhos de Abrantes, Ferreira do Zêzere e Tomar 

- A Bacia Terciária do Tejo-Sado, com as planícies aluviais da Bacia do Tejo, 

predominam os depósitos aluvionares, abrangendo os concelhos de Alcanena, Torres 

Novas, Tomar, Entroncamento, Vila Nova da Barquinha, Constância e Abrantes. 
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Figura 24: Unidades morfo-estruturais da Região do Médio Tejo  
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E uma multiplicidade litológica, com a presença de três grandes domínios: áreas areo-argilosas 

a sul correspondendo às várzeas aluvionares e a oeste, áreas carbonáticas correspondente à Serra 

de Aire, e as áreas siliciosas a norte e este, de acordo com a Figura 25. 

 

 

Figura 25: Grandes Áreas Litológicas da Região do Médio Tejo  
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Em termos climáticos, apresenta um clima mediterrânico caracterizado por duas estações 

rigorosas, inverno (frio e húmido) e verão (quente e seco) e duas temperadas, outono e 

primavera, que fazem a transição das anteriores.  

As características físicas decorrentes da diferenciação altimétrica indicia a norte e oeste, 

temperaturas mais baixas e pluviosidade mais frequente e este e sul, mais baixas, temperaturas 

mais elevadas e precipitação menos regular. A distância ao mar traduz-se também num 

incremento progressivo da secura pela ação da continentalidade. 

A média anual das temperaturas variam entre a mínima ≤ 0 °C dias de geada; ≥ 20 °C com 

noites tropicais e a máxima ≥ 25 °C com dias quente). A média de precipitação situa-se entre ≥ 

0,1 mm e ≥ 30 mm (AEM et al, 2011).  
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Para o estudo da ocupação do solo na Região, foi utilizada a série cartográfica de ocupação do 

solo de 2006, à escala 1:100 000 com uma unidade mínima cartográfica de 25 hectares 

designada por Corine Land Cover (CLC2006), pela facilidade da sua obtenção em formato 

vetorial, por ser compatível com a escala de análise e porque a Região não sofreu alterações 

significativas na ocupação do solo.  

Foi efetuado um agrupamento das categorias de ocupação do solo de acordo com a Tabela 8. 

 

Classe Categoria CLC2006 

Social 
  
  
  
  
  

Aeroportos e aeródromos 
Áreas em construção 
Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas 
históricas 
Indústria, comércio e equipamentos gerais 
Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 
Tecido urbano contínuo 
Tecido urbano descontínuo 

Agricultura 
  
  
  
  
  
  

Agricultura com espaços naturais e seminaturais 
Arrozais 
Culturas temporárias de sequeiro 
Culturas temporárias de regadio 
Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas 
permanentes 
Olivais 
Pomares 
Vinhas 

Floresta 
  
  
  
  

Florestas de folhosas 
Florestas de resinosas 
Florestas mistas 
Florestas abertas, cortes e novas plantações 
Sistemas agroflorestais 

Indústria/Extração 

 

Áreas de deposição de resíduos 
Áreas de extração de inertes 

Sistemas culturais complexos Sistemas culturais e parcelares complexos 
Matos 

 

 

 

Vegetação esclerofila 
Áreas ardidas 
Vegetação esparsa 
Vegetação herbácea natural 

Água/areais 
  

Cursos de água 
Planos de água 
Praias, dunas e areais 

Tabela 8: Classes simplificadas de ocupação do solo (CLC06) 
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O resultado da sua aplicabilidade para a Região do Médio Tejo é apresentado no Gráfico 1, com 

o domínio generalizado da classe de uso florestal, seguida da agrícola. 

 

Gráfico 1: Classes de ocupação do solo, da Região do Médio Tejo 

 

Pela distribuição geográfica na Figura 26 é possível verificar: 

- O predomínio do uso florestal nos municípios de Abrantes (Norte), Mação, Sardoal, 

Sertã, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei;  

- O predomínio o uso agrícola e florestal nos concelhos de Abrantes Sul, Ferreira do 

Zêzere, Ourém e Tomar;  

- O predomínio o uso agrícola nos municípios de Alcanena e Torres Novas;  

- As classes de uso social e os sistemas culturais e parcelares complexos encontram-se 

dispersas por toda a Região, no entanto encontram o seu destaque a sul, junto ao rio 

Tejo, no centro, junto ao rio Nabão e a oeste da serra de Aire, no município de Ourém 

(com dispersão). 
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Figura 26: Ocupação do Solo da Região do Médio Tejo 
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O espaço social o modelo de urbanização do Médio Tejo apresenta um perfil de povoamento 

que combina a realidade urbana: as seis cidades do território (Abrantes, Entroncamento, Fátima, 

Ourém, Tomar e Torres Novas) com capacidade de polarização funcional, onde se concentram 

cerca de 74% da população e fazem despontar uma constelação urbana baseada em cidades de 

média dimensão; e a realidade mais rural: oito vilas-sede de município (Alcanena, Constância, 

Ferreira do Zêzere, Sardoal, Vila Nova da Barquinha, Sertã, Vila de Rei e Mação) imposta pela 

ação de fatores naturais, sendo os municípios da Sertã, Mação e Vila de Rei a representar a 

maior extensão de Território rural, com problemas ao nível do êxodo populacional e económico 

e envelhecimento da população.  

Este modelo é sustentado pela distribuição da população, apresentada na Tabela 9, que com 

base nos censos de 2011, identifica um total de 247719 habitantes residentes, correspondendo 

a cerca de 10,7% da população total da Região Centro. 

 

Município 

População Residente 

(habitantes) % do total 

Abrantes 39362 15,9% 

Alcanena 13884 5,6% 

Constância 4058 1,6% 

Entroncamento 20201 8,2% 

F. do Zêzere 8647 3,5% 

Mação 7383 3,0% 

Ourém 45887 18,5% 

Sardoal 3948 1,6% 

Sertã 15852 6,4% 

Tomar 40862 16,5% 

Torres Novas 36837 14,9% 

V. N. da Barquinha 7330 3,0% 

Vila de Rei 3468 1,4% 

Médio Tejo 247719 10,7% 

Centro 2323906  

Tabela 9: População residente por município, na Região do Médio Tejo 

(Fonte: INE/Censos 2011). 
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Em termos de representatividade demografia na Região, segundo o Gráfico 2, Ourém é o 

município com mais habitantes e Vila de Rei com menos habitantes.  

 

 

Gráfico 2: Nº de habitantes residentes por município, na Região do Médio Tejo  

(Fonte: INE/Censos 2011). 

 

Esta análise vem confirmar o que foi referido anteriormente acerca das concentrações 

geográficas no uso social do solo. 

Em síntese a Região do Médio Tejo apresenta uma grande diversidade tanto sob o ponto de 

vista biogeográfico, como socioeconómico e histórico-cultural, que se traduz numa grande 

variedade de paisagens marcadas por uma longa ocupação humana. A esta grande diferenciação 

geográfica correspondem também diversidades culturais, de exploração dos recursos e de 

organização do território, da sua ocupação e do seu povoamento, de grande importância para as 

atividades desenvolvidas na Região. A população concentra-se tendencialmente nos 

aglomerados urbanos principais e em termos de ocupação do solo verifica-se uma 

predominância florestal (predomina pinhal e eucaliptal) e agrícola (predomina olival, sendo a 

restante área ocupada principalmente por prados e pastagens sob coberto de culturas florestais).  
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5.4 ENQUADRAMENTO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

A Região do Médio Tejo é privilegiada, pela sua centralidade geográfica o que lhe confere o 

“estatuto de núcleo aglutinador” não somente no seu eixo transversal (tornando-se através do 

Baixo Tejo Peninsular a ligação privilegiada com Espanha), como também no eixo longitudinal 

(coadunando num mesmo Território o Aquém-Tejo e o Além-Tejo). A posição geológica e 

hidrográfica da Região do Médio Tejo permitiram ao longo dos tempos, várias funções e locais 

de permanência, de passagem, barreiras e fronteiras, onde se regista a presença do homem desde 

os tempos ancestrais que aproveitavam os recursos de uma terra farta. A ocupação foi 

ininterrupta até à romanização, e que parece ter perdurado no tempo, com maior ou menor 

fulgor, consoante as circunstâncias – naturais ou provocadas pelo homem (Vicente, 2013).  

Sendo esta a realidade do século XXI, não se pode nunca afirmar que também na Pré-História 

o mesmo se passava, considerando que, até aos finais da Idade do Bronze, é muito difícil 

comprovar arqueologicamente a existência de “fronteiras territoriais” fixas. Contudo, perante a 

contextualização ambiental, é possível afirmar que esta Região possui uma rede hidrográfica 

rica que articulada com a geologia e o clima, são fatores atrativos para a sobrevivência das 

espécies, originou uma multiplicidade de fauna (Almeida, 2010) e flora (Allué, 2000; Ferreira, 

2010) dando espaço para a fixação e para o florescimento do género Homo. 

Em termos históricos, Heidelbergensis, Neandertais e o Homem Moderno (Cruz, 2014) 

percorreram este Território, organizados em bandos ou tribos, criando e recriando os seus 

Territórios de captação de recursos, deixando-nos por vezes parcas, por vezes ricas, evidências 

da sua passagem. 

O contributo das Ciências da Terra e da Vida para a compreensão e interpretação do contexto 

histórico do património arqueológico e arquitetónico, conduz a abordagens necessariamente 

polémicas, pois várias são as razões para a maior ou menor existência de sítios arqueológicos. 

Estas causas a montante propiciaram consequências relativamente à sobrevivência de sítios 

arqueológicos, tal como à evidência da sua escassez que, contudo, pode ser apenas aparente. 

Quer a sua ausência quer a sua presença depende em grande medida de processos de 

sedimentação, processos de erosão, fenómenos tafonómicos (provocados por seres humanos, 

pela fauna e pela natureza), obras públicas e privadas e escassez de campanhas de prospeção 

cientificamente orientadas e financeiramente apoiadas.  
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No Entre Tejo e Zêzere, a presença das primeiras comunidades é testemunhada desde o 

paleolítico, bem como uma vasta área junto ao rio Ocreza. De igual modo, as margens do rio 

Zêzere foram local de passagem e permanência do homem pré-histórico, como testemunham 

as gravuras rupestres (Santos, 2011). Se é claro que o Médio Tejo tem uma esplêndida 

localização no quadro das fronteiras portuguesas, já relativamente à cartografia da Europa 

Ocidental encontra-se claramente na "Periferia e Margens" (Sherratt, 1993). Esta evidência 

geográfica foi propiciadora do incremento da genialidade da população autóctone ou/e 

alóctone, que viveu e atravessou várias glaciações ao longo do Paleolítico, tal como a população 

que atravessou e continuou aqui a estabelecer-se, a partir da transição climática para o 

Holocénico. Os vestígios arqueológicos ao longo da Pré-História Antiga são escassos, mas 

muito significativos. Eles tornam-se mais ricos e propiciadores de interpretação na Pré-História 

recente e na Proto-História, através dos temas funerários (Grutas e Megalitismo) e domésticos 

(Habitats, Povoados Abertos e Povoados Fortificados) e também na Proto-História; ainda que 

não atinjam a monumentalidade característico do Império Romano. Todavia, é de mencionar 

que o fenómeno de "encastelamento" já evidente a partir da Idade do Bronze Médio (Mataloto 

& Boaventura, 2009) é indicador de situações de conflito e de guerra entre comunidades rivais 

(provavelmente entre as que detêm o negócio metalúrgico). De referir ainda, entre o Bronze 

Pleno e os finais da Idade do Ferro, os contactos com o Povo Celta vindo e instalando-se no 

Norte da Ibéria e as influências Fenícias, provenientes do Mediterrâneo Oriental.  

Os tempos de grandes oscilações climáticas, momentos muito frios alternando com períodos de 

aquecimento (Gibbard & Cohen, 2008), na Europa são também indicadores da presença da 

espécie Homo: Heidelbergensis, Neanderthal e Sapiens ocupam o Território do Médio Tejo, 

deixando vestígios em sítios arqueológicos identificados e classificados em trabalhos de 

prospeção e de escavação (Anexo I), que remontam aos tempos Pleistocénicos, nomeadamente 

Paleolítico Inferior, Médio e Superior. O período climático Holocénico marcou a 

paleopaisagem tal como o comportamento humano. Num intervalo de tempo 10.500-7.000 cal 

BC, as comunidades do Mesolítico ainda que mantendo o anterior modo de vida caçador-

recolector-armazenador (Arnaud & Bento, 1988). 

A sobreposição de estratos com ocupação humana, num mesmo sítio arqueológico e na 

diacronia, torna-se vulgar. Assistimos então à reutilização de espaços domésticos e funerários 

ao longo de, pelo menos, quatro mil anos. 
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O período que se lhe sucede, o Neolítico, é representativo de uma rutura epistemológica, 

tecnológica e ideológica na História da Humanidade. Paulatinamente, estas populações 

absorvem e adotam a produção de alimentos e a domesticação de animais, juntamente com o 

conhecimento técnico para a produção de recipientes cerâmicos e machados polidos, 

proporcionaram uma melhoria nas condições de vida das comunidades que não mais parou de 

se aperfeiçoar. "Neolítico Antigo Cardial" (Zilhão, 1992) e "Neolítico Antigo Evolucionado" 

(Cruz, 2011) são nomenclaturas que acompanham esta Nova Ordem Social e que são 

indicadores da chegada de populações portadoras das novas tecnologias (Zilhão, 2000, 2001, 

2004a, 2004b). Nas fases cronológicas correspondentes aos Neolítico Médio, Neolítico Final, 

Neolítico e Calcolítico, assistimos à gradual consolidação da economia de produção e, no plano 

social, a um gradual reforço das relações de linhagem. Este é o enquadramento para que surja 

um comportamento coletivizante do tratamento dado aos mortos e com ele o Megalitismo 

Funerário. Outros exemplos de reutilização de lugares encontram-se nos agrupamentos do 

Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze, Neolítico, Calcolítico, Campaniforme, Neolítico e 

Idade do Bronze. O Calcolítico corresponde à fase de maior consolidação do sistema agro-

pastoril, à aquisição de uma nova tecnologia - trabalhar o metal, e a uma "abertura aos 

mercados" que correspondeu à existência de trocas de bens de prestígio a longa distância. No 

Médio Tejo encontramos diferentes agrupamentos de utilização e de reutilização humana em 

diacronia: Calcolítico, [Calcolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro], Campaniforme, [Idade 

do Bronze], [Idade do Bronze, Idade do Ferro], [Idade do Bronze, Idade do Ferro, Romano], 

[Idade do Bronze, Idade do Ferro, Romano, Islâmico, Medieval Cristão] e Idade do Ferro. 

Ao longo da Idade do Bronze Final e de toda a Idade do Ferro vamos assistir à influência 

Mediterrânica orientalizante fenícia e grega no Território atualmente português. Entre Vila 

Franca de Xira (Pimenta & Mendes, 2010-2011) e a alcáçova de Santarém (Arruda, 2005) estão 

confirmados vários sítios arqueológicos com ocupação fenícia (Santa Sofia, Vale do Rio 

Grande da Pipa, Quinta da Marquesa II, entre outros). Contudo, muito raros são os vestígios de 

influência orientalizante encontrados até hoje no Médio Tejo. 

Em 60-61 (?) a.C. os Lusitanos, resistentes autóctones, claudicam perante Júlio César (Matos, 

1994) e no século I instala-se na Hispânia a Pax Augusta (Faria, 2001).  

 

 



 

121 

 

A partir de então a globalização imperial toma contornos civilizacionais mantendo-se o atual 

Território português na Periferia do Centro do Poder representado por Roma. Este período de 

colonização romana é substituído por um outro, de grande instabilidade social e política, 

apelidado de "Invasões Bárbaras" que manterá este espaço geográfico numa profunda 

instabilidade entre 409 d.C. e 1128 d.C., altura em que Afonso Henriques se torna no primeiro 

rei de Portugal.  

Os parcos vestígios visigóticos são encontrados em ambiente funerário. Não foi encontrada 

qualquer referência relativa aos povos Suevos que se instalaram no Território da antiga 

Lusitânia; tão pouco são referenciados os Alanos e Vikings. 

Ao longo de algumas centenas de anos assistiremos à Cruzada Ibérica, entre cristãos e 

muçulmanos, chamada "Reconquista Cristã" que se inicia a partir do reino de Leão e Castela 

em 711 d. C. e, mais tarde, entre Leão e Castela e o Condado Portucalense, que se inicia com a 

Batalha de S. Mamede em 1128, e que se arrasta até 1297, terminando com o estabelecimento 

das fronteiras políticas no Tratado de Alcanises, durante o reinado de D. Dinis. 

Geograficamente a Região do Médio Tejo pertencia ao Califado de Córdova (Al-Andalus), as 

suas populações dividiam-se em Moçárabes (Cristãos Hispano-Romanos e Hispano-

Visigóticos) e Muladis (Hispano-Romanos e Hispano-Visigóticos que se converteram ao 

islamismo), prova da resistência e coabitação das populações durante os intermináveis séculos 

que durou a “Guerra Santa” (Anexo IIa)).  

Para melhor compreender os “movimentos religiosos”, pela força das armas, conquistaram 

Territórios logo derrotados, ao longo de centenas de anos (entre 711 e 1492), referencia-se 

sinteticamente que a “Guerra Santa” se inicia a partir do reino de Leão e Castela em 711 d.C.. 

Em 714 d.C. Yemenitas, Caissídas e Berberes conquistam Coimbra, Lisboa e Santarém; 

chegam os Cruzados Normandos em 844 d.C.; Em 1102, o conde D. Henrique trava a Batalha 

de Arouca; em 1012, são constituídos os Reinos de Taifas. Em 1091, o Califado Almorávida 

reconquista o Território perdido para os Cruzados Ibéricos. Em 1195, o Califado Almôada trava 

e ganha a Batalha de Alarcos (Alves, 1987; Coelho, 1989).  

O núcleo de organização económica, social e política é organizada em Senhorios, havendo lugar 

para uma desmultiplicação hierárquica de vassalos, o Feudalismo que se manterá a par das 

inovações arquitetónicas Ocidentais, com uma distância de anos relativamente aos vários 

Centros de Poder que se foram paulatinamente instalando na Europa Ocidental. 
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No período compreendido entre o século IX e a primeira metade do século XIII, o vale do 

Médio Tejo contemplou um conjunto de sistemas de povoamento e sua organização e de 

estruturas militares e seu processo de militarização, com diversas conjunturas políticas que 

marcaram toda a «linha do Tejo». É sobretudo na década de 40 do século XII que a conquista 

militar cristã, e o processo de castralização desenvolvido a partir da década de 60 do século XII, 

que é construída a rede de castelos situados nos principais rios, como o Tejo (Almourol, e 

Abrantes), e nos vales do Nabão (Tomar) e do Zêzere (castelo do Ozêzere e Cardiga), 

estabelecendo uma rede defensiva na Região (Santos, 2011).  

A ocupação do espaço, baseada em fontes árabes, cristãs e também arqueológicas permite 

estabelecer um quadro de uma Região que parece ter mantido o povoamento ao longo do 

período de ocupação muçulmana (muito provavelmente arabo-berbere nas regiões montanhosas 

e moçárabes nas regiões rurais), e que este poderá ter, com grande probabilidade, continuado 

no período cristão (Santos, 2011). 

Em 1128, Afonso Henriques trava e ganha a Batalha de São Mamede e será somente a partir de 

1135 que Afonso Henriques tem poderes para organizar uma verdadeira cultura militar com a 

cavalaria e a infantaria. Em 1139, vence na Batalha de Ourique e em 1147 conquista Santarém, 

Lisboa, Sacavém, Almada e Palmela; Em 1158 conquista Alcácer do Sal, Évoramonte e Beja e 

em 1162, reconquista Beja. Em 1165, conquista Évora e em1166 conquista Serpa e Moura. Em 

1189, Sancho I conquista Alvor e Silves e em 1212, Afonso II trava e ganha a Batalha de Novas 

de Tolosa. Em 1340, Afonso IV trava e ganha a Batalha de Salado (Alves, 1987; Coelho, 1989). 

Praticamente em simultâneo é criada a rutura com o reino de Leão e Castela e o Condado 

Portucalense, iniciada com a Batalha de S. Mamede, arrastando esta disputa até 1297 que só 

terminará com o estabelecimento das fronteiras políticas no Tratado de Alcanises, durante o 

reinado de D. Dinis.  

Ao longo da Alta Idade Média verificamos na Região do Médio Tejo influências artísticas nas 

arquiteturas, que estão diretamente relacionadas com as convulsões sociais, políticas e 

económicas que se viveram, numa abordagem histórica integrada (Conde, 1997). Estas estão 

patentes nas presenças: paleocristã, visigótica, moçárabe, românica, gótica e manuelina. Neste 

período vamos assistir à implantação do sistema Feudal, a sociedade é económica, social e 

politicamente organizada em Senhorios, havendo lugar para uma desmultiplicação hierárquica 

de Vassalos que respondem diretamente aos seus Suseranos.  
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Esta nova estrutura dará lugar a uma enorme contração, na qual cada Feudo se basta a si próprio. 

O Feudalismo trar-nos-á uma novidade relativamente ao estatuto hierárquico, passando a 

sociedade a estruturar-se em três classes sociais (Nobreza, Clero e Povo), a escravidão é abolida 

sendo substituída pelo termo “servo da gleba” em meio rural, enquanto no seio do “meio 

urbano” nascerá a Figura do “burgo” onde se instalaram os artesãos, que a partir do século XV 

dará lugar à ascensão de uma nova classe social – a Burguesia.  

Os vários Centros de Poder medievais que se foram instalando na Europa Ocidental não 

trouxeram apenas a guerra. A Igreja católica irá desempenhar um papel "natural" uma vez que, 

ao compreender os mecanismos do poder laico senhorial, se estabelece no meio rural criando 

as suas próprias instituições.  

Os Cavaleiros do Templo que em Jerusalém fundam a Ordem dos Templários são os 

responsáveis por uma nova fase patrimonial, o seu contributo revê-se nas arquiteturas militares 

do Românico, como por exemplo, nos Castelos-Refúgios (Anexo IIb)), caracterizada por 

edifícios robustos (com paredes grossas), permitindo a entrada de muito pouca luz através de 

uma dimensão reduzida das janelas.  

Do ponto de vista funcional estão direcionadas para a proteção de ataques inimigos. Já a 

Arquitetura Gótica, Opus Francigenum, não é produto de influências externas, ela é a herdeira 

da matriz arquitetónica romana. As características padronizadas observam-se na elevação das 

abóbadas, apoiadas em pilastras, os suportes das mesmas são constituídos por contrafortes e 

arcobotantes e arcos em ogiva. Afirma-se através da influência da Ordem de Cister e surge 

durante o reinado de Sancho II (Anexo IIc)). 

Foi referido anteriormente a posição periférica relativamente aos “Centros de Poder” que se 

foram implantando na Europa, e é essa mesma posição periférica que, no século XIV, nos leva 

a “mares nunca dantes navegados” (Camões, L. Canto I, 1-2, 2000) e nos torna num Centro, 

entre dois, enquanto potência internacional a partir do momento em que, em 1494, é o Tratado 

de Tordesilhas.  

Se, do ponto de vista político-imperialista a Península Ibérica é o Centro Ocidental e se 

identifica como a fase de transição do feudalismo para o Capitalismo, do ponto de vista cultural 

o movimento conhecido como Renascimento abre portas para uma renovação e para outra 

rutura epistemológica na filosofia, nas ciências e nas artes.  
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Através das Descobertas e da Expansão Portuguesa demos "novos mundos ao mundo". 

Assistimos a uma sobreposição de elementos marinhos em arquiteturas com estilo gótico, 

conhecido por Manuelino (Anexo IId), ao Manierismo, ao Barroco e ao Rococó. O Estilo 

Pombalino, o Neoclássico e o Romântico, Arte Nova, Arquitetura Industrial, Modernismo e 

Estado Novo são estilos que também se encontram no Médio Tejo. 

Em síntese a Região do Médio Tejo apresenta-se como uma Região rica em património 

arqueológico e arquitetónico sinal do seu contexto histórico-cultural. 
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5.5 ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO-CULTURAL 

5.5.1 As estratégias do passado no domínio cultural 

A Região do Médio Tejo foi das primeiras regiões portuguesas a implementar um exercício 

concreto, e reconhecidamente bem-sucedido, de articulação de decisões locais a uma escala 

intermunicipal, através das experiências de projetos e investimentos, desenvolvidas no âmbito 

do Programa Operacional de Lisboa e Vale do Tejo, e que se verificou uma mais-valia para o 

desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento intermunicipal consolidadas ao longo 

destes anos. Neste sentido o levantamento do que foi pensado estrategicamente na área cultural, 

refletido nos instrumentos de gestão territorial, permite compreender sobre a importância do 

domínio da cultura e do Património Cultural, nos processos de Gestão do Território, a diferentes 

níveis de intervenção.  

O nível regional e intermunicipal será o de maior interesse no âmbito deste estudo e nesse 

sentido foi feita uma análise para o domínio da cultura e do Património Cultural, dos seguintes 

instrumentos: 

1) Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROTOVT) 

(2009), onde a Região do Médio Tejo está inserida; 

2) Programa Territorial Desenvolvimento. Estratégia de Desenvolvimento 2020. Plano 

de Ação 2008/2013. Médio Tejo e Pinhal Interior Sul (2008). 

 

1) Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo 

Segundo (CCDRLVT-PROTOVT, 2009) a Região do Médio Tejo é uma Região marcada por 

um enorme potencial de reservas naturais e de recursos estratégicos (com grande margem de 

crescimento no aproveitamento), a base do sistema natural regional, do tecido económico e 

social e da rede policêntrica de centros urbanos. A estruturação da sua rede urbana e vitalidade 

económica da matriz rural, associada à qualidade dos seus recursos patrimoniais, culturais e 

paisagísticos, posiciona a Região num patamar de grande atratividade para o turismo, o lazer e 

o recreio, complementarmente com outras atividades reforçando o seu capital de 

desenvolvimento.   
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Numa análise global das funções de cultura constatou que a Região do Médio Tejo apresenta 

uma boa dotação deste tipo de equipamentos culturais, com destaque surgem os concelhos de 

Ourém e Torres Novas, que possuem o maior quantitativo de funções culturais, sucedem-se 

Tomar e Alcanena e, por fim, Abrantes. Esta análise articulada com o potencial cultural 

proporcionado pela riqueza de Património Cultural existente na Região sustentou os objetivos 

estratégicos neste domínio: 

a) Eixo Estratégico 2: Potenciar as vocações territoriais num quadro de sustentabilidade 

ambiental. 

O recreio, lazer e turismo integrados nos valores naturais, patrimoniais e paisagísticos 

serão uma oportunidade para a Região, que se afirmará como um território de lazer, de 

turismo cultural e residencial… 

2.1 Proteger e valorizar os recursos naturais, patrimoniais e culturais através de 

medidas que os integrem na gestão do planeamento territorial regional e municipal, 

numa perspetiva de coesão territorial e reforço da identidade regional. 

2.2 Apostar no desenvolvimento sustentável das atividades de turismo e lazer, 

nomeadamente o “touring cultural” e paisagístico, através da identificação de temas e 

recursos a preservar para a constituição de rotas turísticas, … e do apoio a estratégias 

de comunicação e marketing que estruturem a procura dos produtos culturais regionais 

b) Eixo Estratégico 3: Concretizar a visão policêntrica e valorizar a qualidade de vida 

urbana 

… potenciar as vocações e especializações regionais de forma competitiva e de 

consolidar as complementaridades urbanas sub-regionais. Deverá ainda inovar na 

relação urbano-rural, afirmando-se como território de forte densidade relacional e 

elevada qualidade de vida. 

3.1 … e reforçando complementaridades e sinergias em redes de equipamentos para as 

áreas da educação, cultura, lazer, … 

3.3 Apostar em formas de turismo alternativas, materializadas nas áreas urbanas e nos 

pequenos aglomerados tradicionais, com base na valorização dos recursos do 

Património Cultural, requalificando Fátima como centro urbano de Turismo Religioso. 



 

127 

 

No domínio do Património Cultural: Salvaguarda, Valorização e Gestão, são propostas as 

seguintes orientações: 

- Assumir uma orientação geral que consista em constituir as artes e a cultura em vetor 

decisivo de competitividade da Região e do País, e simultaneamente garantia do seu 

desenvolvimento sustentável; 

- Prevenir os riscos inerentes à possível perda irremediável de valores patrimoniais;  

- Preservar e valorizar o património e os valores culturais da Região; 

- Desenvolver capacidades de ação e de intervenção em áreas culturais e patrimoniais 

como fator crucial para a sua inserção competitiva numa sociedade que estrutura cada 

vez mais o seu desenvolvimento em torno de vetores cognitivos e criativos, onde a 

informação, o conhecimento, a aprendizagem e a qualificação, a criatividade e a 

inovação representam cada vez mais importantes fatores-chave da competitividade;  

- Aproximar a cultura ao cidadão, o que implica o desenvolvimento de um núcleo 

estrutural de medidas que contribuam para enquadrar o crescente papel que as autarquias 

e os agentes locais desempenham no desenvolvimento cultural das suas regiões devendo 

assentar em políticas de cooperação, parcerias e redes de interlocutores orientados para 

a concretização de projetos de impacto cultural. 

 

O modelo territorial proposto, enquanto esquema global de Ordenamento, traduz espacialmente 

as Opções Estratégicas de Base Territorial e orienta a reconfiguração espacial e funcional da 

Região, pretende uma consolidação interna do território aproveitando as características e 

potencialidades específicas, no enquadramento das oportunidades globais identificadas, e 

fomenta a sua afirmação externa.  

Um conjunto de diretrizes gerais, de âmbito regional e municipal são definidas (Anexo III), 

verificando-se de um modo geral que as mesmas vão no sentido da identificação, salvaguarda 

e valorização do Património Cultural, assim como a promoção do mesmo como contributo do 

desenvolvimento da Região articulada com o Turismo Cultural. De destacar a diretriz para o 

estabelecimento de redes articuladas de programas e infraestruturas, que desenvolvam as 

práticas culturais adequadas aos diferentes tipos de públicos. 
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Como diretrizes de nível regional o destaque para a definição de estratégias regionais para a 

gestão e conservação de monumentos, sítios e conjuntos classificados e/ou de interesse 

patrimonial, incentivo à requalificação dos centros históricos dos aglomerados urbanos e à 

recuperação de imóveis conjuntos e sítios de interesse patrimonial e promoção turístico-

cultural; a criação de uma base de dados georreferenciada do Património Cultural material e 

imaterial (seja ele classificado, em vias de classificação ou inventariado / identificado e em rede 

com as diferentes entidades gestoras desses inventários); a identificação das principais unidades 

geográficas de Interesse Cultural com dimensão nacional e/ou internacional, criando uma figura 

de Ordenamento que permita proteger a integridade dos elementos patrimoniais em presença, 

com estímulos à promoção de projetos nos clusters de Turismo Cultural e das 

empresas/indústrias de conteúdos culturais.  

O plano apresenta uma listagem de Indicadores de Monitorização, no entanto é de referir a 

redutibilidade dos mesmos para tão ambiciosas diretrizes, embora se refira a importância da 

aprovação, de um Sistema de Monitorização e Gestão para avaliar a eficácia do processo de 

gestão. O mesmo resultou nos relatórios de avaliação. 

Dando prioridade aos projetos que valorizem e potenciem os recursos da Região para o turismo 

e lazer (Tejo, Património histórico-cultural, património paleontológico, ruralidade) são 

propostas no domínio das ações gerais a executar no domínio da cultura (que se encontra 

agregada ao domínio do turismo e lazer), para o Médio Tejo as propostas são: programa de 

valorização do Tejo (Programa VALTEJO), programa de proteção e valorização dos sítios 

arqueológicos e programa de proteção e valorização do Património Cultural; no domínio das 

ações específicas municipais é referido a revitalização do Convento de Cristo em Tomar, o 

programa de requalificação urbana de Fátima e o Museu Ferroviário do Entroncamento. 
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2) Médio Tejo e Pinhal Interior Sul – Programa Territorial de Desenvolvimento 2008-2013 

O Programa Territorial de Desenvolvimento para o Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, foi 

estabelecido em 2008 pela ainda Comunidade Urbana do Médio Tejo e a Associação de 

Municípios do Pinhal Interior Sul, que orientou nos últimos cinco anos os desafios estratégicos 

da Região. Os municípios numa lógica de complementaridade estabeleceram uma parceria de 

desenvolvimento para estimular a valorização, a promoção territorial e o bem-estar social, com 

base potenciação plena e eficiente na utilização dos seus recursos endógenos.  

A adoção da estratégia comum de desenvolvimento económico e social centrada na afirmação 

da Região como espaço de iniciativas polarizadas pela defesa de um desenvolvimento 

sustentável capaz de articular diferenciação e valor numa base de natureza e património 

cuidada com equilíbrio territorial e qualidade ambiental exemplar (CUMT & AMPIS, 2008), 

de forma a promover as condições de atratividade para viver, visitar, investir e trabalhar na 

Região. 

No contexto cultural e no Eixo de Valorização Turística do Património e Sustentabilidade dos 

Recursos Endógenos, foram previstas no plano de ação os seguintes objetivos e operações no 

âmbito do Património Cultural, para a Região do Médio Tejo (CUMT & AMPIS, 2008): 

 

Objetivo7 – Valorização e Alargamento do(s) Produto(s) Turístico(s) centrados no Património  

a) Património histórico, Arquitetónico e Religioso   

- Centro de Congressos de Fátima.  

- Musealização do Castelo de Almourol.  

- Valorização do Convento de Cristo de Tomar nas vertentes arquitetónica, Cultural, 

lúdica, educacional e turística.  

- Conservação do Património Arqueológico de Constância.  

- Dinamização e Valorização do Castelo e Paço do Conde em Ourém.  

- Valorização do património arquitetónico e Cultural do município de Tomar. 

- Valorização do património arquitetónico e Cultural do município de Torres Novas.  

- Castelo / Fortaleza de Abrantes. 
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b) Património Natural e Turismo de Natureza (Parques Temáticos e Rotas Turísticas)  

- Centro de Aprendizagem e Observação do Vale do Ocreza/Mação.  

- Valorização do Património Natural e das Rotas e Percursos Turísticos de Alcanena.  

- Rotas Turísticas Temáticas de Interpretação dos Recursos e Valorização do Património 

- Alcanena, Mação, Vila de Rei. 

- Recuperação valorização do património paisagístico do Sardoal e recuperação e 

valorização turística do Conjunto dos Moinhos da Pena e Charruada, em Torres Novas. 

- Jardim Temático em Vila de Rei. 

- Centro Empresarial e Museu Pedagógico Quintas do Tejo – Montalvo/Constância. 

- Exploração do potencial de investigação científica do Almonda nas áreas da bio 

espeleologia e habitats subterrâneos – Torres Novas. 

 

c) Museologia em Rede  

- Museu Ibérico de Arqueologia – Abrantes. 

- Museu Nacional Ferroviário – Entroncamento. 

- Ecomuseu – Sertã. 

- Museu do fogo – Vila de Rei. 

- Rede de museus dos municípios do Médio Tejo: Museu do Território, em Alcanena. 

Readaptação da Casa do Administrador a Núcleo Museológico, em Ourém. Museu de 

Arte (Núcleo Sede e Núcleo de Arte Contemporânea).Museu do Brinquedo, Museu dos 

Fósforos e Museu Hebraico Abraão Zacuto, em Tomar. Museu Vivo do Brinquedo, 

Museu Nacional Alfred Keil e Museu Arqueologia Industrial e Etnografia, em Torres 

Novas. Museu do Tejo, em Vila Nova da Barquinha. 
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Objetivo8 – Dinamização integrada das Atividades Culturais (Oferta e Procura, Criação e 

Fruição)  

a) Parcerias para o Empreendedorismo de Base Cultural: apoio à dinamização da criação 

artística e das atividades Culturais   

- “Turris XXI – Cidade Criativa” – Torres Novas. 

-  Iniciativas Locais de Apoio e sustentação à divulgação Cultural. 

- Oficina de Teatro, em Abrantes (recuperação do edifício dos Bombeiros Municipais). 

- Centro Cultural em Minde/Alcanena, (para albergar a Escola de Música Jaime Chavinha 

e a sede do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro). 

-  Centro Municipal de Fotografia Silva Magalhães, em Tomar, (reservas fotográficas de 

grande exigência ambiental, secção de tratamento e conservação e galeria de 

exposições.  

- Forúm da Juventude, em Vila Nova da Barquinha, (espaço multifuncional, de formação, 

educação e de apoio à vertente de turismo ativo e de aposta na componente da formação 

outdoor que o Parque Almourol visa ser). 

Não existe informação disponível sobre a concretização das ações previstas nesta estratégia, 

logo não é possível avaliar o seu grau de exequibilidade, muito embora pelo conhecimento 

empírico se saiba que a maioria não foi concretizada.  

Embora haja uma preocupação estratégica de desenvolvimento intermunicipal desta Região, o 

que se verifica é uma preocupação, por parte dos municípios associados, em obter 

financiamento, através dos programas comunitários, para projetos que pretendem desenvolver 

no seu município mas para os quais não teriam financiamento a não ser através destas entidades 

(Nico, 2013), faltando a visão estratégica intermunicipal de conjunto que permita enquadrar 

projetos verdadeiramente intermunicipais nos vários domínios, otimizando os recursos e 

criando valor. Para isso é necessário envolver os vários atores: o ensino superior, o setor 

empresarial, as associações e organizações não-governamentais e a comunidade em geral.  

O papel aglutinador da cultura, numa interpretação lata, surge como temática transversal de 

projeção do desenvolvimento turístico da Região, pelo aprofundamento do potencial de 

mercado das memórias, das tradições, dos costumes e da história.  
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As ideias serão um elemento central nesta dinâmica, como mecanismo de “orientação 

mercantil” deste Património Cultural e de correspondente concretização em número de 

visitantes/turistas e participantes/aderentes.  

Valorizar a capacidade do ensino superior constituir uma plataforma de amadurecimento de 

ideias, promotora do robustecimento de iniciativas, em parceria com outras entidades, é uma 

exigência que se coloca à Região, como mecanismo de valorização dos processos de 

dinamização de parcerias internacionais que já se têm vindo a estabelecer, que permitam 

ambicionar promover a integração entre intercâmbio cultural e intercâmbio de negócios, numa 

combinação geradora de confiança, interculturalidade e coesão.  

Estas são algumas das preocupações que já fazem parte no novo documento estratégico - Médio 

Tejo 2020: Plano Estratégico de Desenvolvimento 2014-2020 - a par da Política de Coesão 

Europeia para o período 2014-2020 que estabelece as orientações necessárias para direcionar 

os recursos regionais para a criação de emprego e para investimentos e iniciativas que 

promovam um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, apresentando-se assim, como 

um instrumento privilegiado para alcançar as metas da Estratégia Europa 2020. 
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5.5.2 Os desafios futuros no domínio cultural 

Segundo o diagnóstico prospetivo da Região Médio Tejo (CIMT, 2014) identificam-se quatro 

vetores distintivos aos quais se reconhece potencial de afirmação para o território: 

-  A riqueza e diversidade patrimonial, pelo seu potencial de afirmação turística e pelo papel 

determinante na afirmação de uma identidade regional que se pretende focalizar em torno 

da bacia do Tejo;  

-  Os segmentos agrícolas que se têm vindo a assumir como distintivos da Região, enquanto 

oportunidade de afirmação de produtos regionais;  

-  A articulação da base produtiva com instituições relevantes de aprofundamento de 

conhecimentos, com potencial de desenvolvimento de um modelo de especialização 

inteligente;  

-  A centralidade de localização e acessibilidade, como oportunidade na consolidação de um 

modelo de articulação inteligente entre as cidades e os polos rurais da Região, do ponto 

de vista da gestão e otimização de recursos e equipamentos. 

 

Na Figura 27 apresenta-se os elementos distintivos da Região do Médio Tejo, verificando-se 

que a rede patrimonial está apenas relacionada com a sua exploração turística. 

 

 

Figura 27: Elementos distintivos da Região do Médio Tejo 

 (Fonte: CIMT, 2014). 
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A rede patrimonial é caracterizada, em termos do património histórico e arquitetónico, 

simbolizado pelo Convento de Cristo e pela certificação internacional de 22 bens culturais pela 

Rede HERITY e enriquecido pela memória templária, pelos Castelos do Almourol, Abrantes, 

Ourém e Torres Novas, pelos vestígios arqueológicos, pelas aldeias e património ferroviário, e 

em termos de património religioso, por Fátima (Santuário) e Sardoal (festas religiosas e igrejas 

e capelas classificadas).  

O potencial deste património pode gerar nos domínios do turismo patrimonial, religioso e 

natural da Região e respetivas atividades associadas, se for definida uma estratégia de articulada 

de definição de produtos de qualidade e respetiva promoção e divulgação, que exige uma leitura 

dos recursos do território dirigida à construção do produto turístico do Médio Tejo em torno 

de uma imagem identitária que, tudo indica, poderá ser consensualmente firmada em torno da 

bacia do Tejo (CIMT, 2014). 

O pograma temático Médio Tejo com identidade está ancorado no reconhecimento do potencial 

do património histórico, arquitetónico, religioso e natural da Região e da necessidade de esse 

mesmo património se configurar na clarificação dos produtos turísticos e dos canais e formas 

da sua produção global, integrados numa marca com a qual toda a Região se identifique, e 

internaliza os objetivos de estruturação de produtos turísticos articulados e devidamente 

promovidos junto dos diferentes segmentos da procura, avantajando os argumentos centrais 

de visitação da Região (Fátima, Convento de Cristo, rede HERITY, Serra de Aires e 

Candeeiros) e desenvolvendo os mecanismos que permitam aumentar a notoriedade do 

património menos reconhecido e insuficientemente valorizado enquanto recurso turístico. 

Neste enquadramento pretende dinamizar projetos emblemáticos como a valorização da 

herança templária, a materialização da rota HERITY, a dinamização do património religioso, 

a criação de rotas do Tejo e do Zêzere e a mediatização criativa do Médio Tejo. 

A linha estratégica assumida para 2014-2020 será uma continuidade da linha estratégica 

delineada anteriormente para o período 2007-2013, com o que reforço e alargamento a outros 

eixos estratégicos em articulação com a RIS3 Centro (Research and Innovation Strategies for 

Smart Specialisation), que define as Plataformas de Inovação/Linhas de Ação.  
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As questões de domínio cultural surgem agregadas às questões de turismo na Plataforma 

Inovação Territorial, ação Desenvolvimento de propostas inovadoras para a qualificação do 

turismo da Região, onde refere a valorização dos ativos/recursos diferenciadores da Região 

Centro na estruturação de produtos turísticos também eles diferenciados (turismo rural de 

qualidade, termas e turismo de bem estar, turismo de percurso, turismo de experiências, turismo 

sustentável, turismo cultural, surf,…). Considera uma força a existência de um vasto e rico 

património histórico, cultural e arqueológico, mas simultaneamente uma fraqueza a existência 

de Património Cultural em risco de degradação irreparável, no domínio do turismo (CCDRC, 

2014).  

No entanto identifica apostas indicativas na promoção da criatividade e da produção cultural 

inovadora (ligada às cidades sustentáveis, criativas e inteligentes) e na consolidação da 

produção de conteúdos (culturais, artísticos, multimédia) ligada à investigação, 

desenvolvimento e inovação no turismo. 

Em síntese é possível verificar que embora a estratégia intermunicipal da Região do Médio Tejo 

para os próximos anos tenha em linha de atuação apostas no domínio cultural, as mesmas não 

têm enquadramento explícito na estratégia de especialização definida para a Região Centro. Isto 

irá trazer problemas na aprovação financeira para concretização das ações previstas. 
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5.6 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DO MÉDIO TEJO 

 

Em Portugal os SIG surgiram nas autarquias na década de 90, embora já existissem casos 

pontuais da sua introdução em autarquias em data anterior (Grancho, 2006). A implementação 

a nível municipal iniciou-se em 1994 no âmbito dos programas PROGIP - Programa de Apoio 

à Gestão Informatizada de Planos Municipais de Ordenamento do Território) e PROSIG 

(Programa de Apoio à Criação de Nós Locais do Sistema Nacional de Informação Geográfica 

(SNIG), programas coordenados pelo Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG), que 

foi extinto em 2002 e as suas competências passaram a integrar o Instituto Geográfico 

Português, atualmente inserido na Direção-Geral do Território (DGT). 

O PROSIG teve como principal objetivo apoiar a implementação e desenvolvimento de SIG 

nos municípios, vocacionados para a Gestão do Território, contribuir para a integração da 

informação municipal no sistema coerente e homogéneo que constitui a rede do SNIG, assim 

como o desenvolvimento de aplicações destinadas ao planeamento e Gestão do Território 

municipal (Mourão & Condessa, 2001). Neste contexto foi aprovada uma candidatura efetuada 

pelo Gabinete de Apoio Técnico (GAT) de Abrantes, iniciando-se assim o processo de 

implementação intermunicipal do SIG no Médio Tejo. O projeto incluiu os concelhos de 

Abrantes, Constância, Gavião, Mação e Sardoal; e teve como principais objetivos: apoio ao 

planeamento e gestão municipal e fornecer informação georreferenciada da Região (áreas: rede 

viária, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, saneamento, infraestruturas e 

equipamentos sociais e turísticos). O controlo administrativo esteve a cargo da Câmara 

Municipal de Abrantes, mas foi o GAT que assegurou a componente técnica, ou seja a conceção 

do modelo de dados, a aquisição de informação, validação e disponibilização aos restantes 

municípios, assim como efetuou as primeiras análises intermunicipais. Os municípios 

asseguraram a validação dos conteúdos, análises municipais e integração na gestão municipal 

(Carvalho, 2002).  

Este foi o primeiro passo para se caracterizar a Região através da produção de informação 

geográfica municipal, sobretudo por conversão analógico-digital, ao nível do património 

natural, histórico e cultural, assim como das principais ações humanas e seus efeitos no 

Território.  
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A informação geográfica produzida inicialmente foi passando da Associação de Municípios do 

Médio Tejo (AMMT), para a Comunidade Urbana do Médio Tejo (CUMT) e atualmente para 

a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), que têm centralizado as questões 

relacionadas com o SIG intermunicipal, promovendo iniciativas integradas de forma a obter 

economias de escala, de forma a dotar a Região de competências capazes de dar resposta às 

questões municipais, contribuindo para o incremento da eficiência da gestão pública municipal. 

O desenvolvimento dos SIG do Médio Tejo passou por várias fases ao longo dos anos. Em 2006 

foi criado o Médio Tejo Digital, com crescentes levantamentos de informação geográfica. Em 

2008, com o apoio do programa "Cidades e Regiões Digitais" do POSC (Programa Operacional 

Sociedade do Conhecimento) / POSI (Programa Operacional Sociedade da Informação) visou 

estimular a dinamização, o desenvolvimento e a experimentação do uso das tecnologias da 

informação e permitiu desenvolver as aplicações e a evolução para plataformas Websig – Mapas 

On-line, de disponibilização de informação geográfica temática on-line em três aplicações 

separadas sobre Património Classificado, População (Censos 2001) e Restauração, para todos 

os municípios.  

A implementação de um sistema de gestão em SIG para a Região do Médio Tejo, foi previsto 

na Estratégia de desenvolvimento para o Médio Tejo (2007-2013) com o objetivo de dotar os 

municípios envolvidos de Informação Geográfica de Base de Grande Escala e a realização do 

Cadastro Predial, para fazer face a um conjunto de objetivos projetos de base territorial. Neste 

enquadramento foi aprovado em 2010 o projeto Médio Tejo – Gestão em Sistema de 

Informação Geográfica, com o objetivo de recolha de novos conteúdos georreferenciados, tendo 

em vista a produção de informação de base à tomada de decisão, divulgação da Região, 

nomeadamente do seu património e apoio ao cidadão. Neste âmbito foi desenvolvido o Portal 

Geográfico Regional do Médio Tejo, um Geoportal designado por Informação Geográfica do 

Médio Tejo, com disponibilização de Mapas Online, com o objetivo de promover a Região 

através da disponibilização de conteúdos temáticos mais interativos.  

 

 

 

Este portal foi desenvolvido através de uma aplicação Websig, com os seguintes temas: 

Património Classificado, Aeródromos e Heliportos, Rede Social, Restauração, Comércio e 
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Serviços, Censos, Equipamentos Coletivos, Zonas Industriais, Equipamentos Educativos, 

Equipamentos Desportivos, Equipamentos de Saúde, Transportes e Recreio e Lazer. Este 

Geoportal evoluiu recentemente um Serviço de Informação Geográfica designado por (SIGMT) 

e disponibiliza atualmente, em três modos de visualização, as seguintes aplicações temáticas: 

Divisão Administrativa/Reorganização, Demografia/Censos 2011, Zonas Industriais, 

Património Classificado, Transportes, Equipamentos Educacionais, Equipamentos de Saúde, 

Eleições e Cartografia.  

A pesquisa é feita por tema e disponibiliza a visualização em simultâneo da seguinte informação 

de base: Divisão Administrativa, Ortos, Cartografia 1:2000 (edificado, rede viária, zonas 

verdes, parques e jardins, recreio e lazer), Cartografia 1:10.000 (edificado), Rede Viária, 

Ferroviária, Hidrográfica. São aplicações que procuram dar resposta ao cidadão do ponto de 

vista das existências geográficas territoriais nos vários domínios, mas apresentam limitações ao 

nível dos conteúdos e das funcionalidades disponíveis. De referir que a maior limitação é a 

visualização integrada de toda a informação temática em simultâneo, para uma mesma área 

geográfica.  

Ao longo do processo de implementação do SIG no Médio Tejo, foram verificados vários 

fatores positivos e negativos, identificados numa análise SWOT (Brás, 2010), nos quais se 

destacam como positivos: informação de base, tecnologia de topo e motivação; como negativos 

a falta de estratégia política, de recursos humanos e centralização de informação sem uma 

infraestrutura adequada que garanta o acesso rápido e eficaz. Potenciar os fatores positivos e 

ultrapassar os negativos será o caminho para incrementar o processo de eficácia territorial ao 

nível da gestão intermunicipal. Verifica-se que foi já foram feitos grandes investimentos em 

formação, recursos humanos, levantamentos e sobretudo na Infraestrutura de Dados Espacial 

(IDE) para disponibilização on-line de informação geográfica.  
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Falta agora articular a mesma com a diretiva INSPIRE16 para que se possa fazer a articulação 

ao nível Europeu, para colocar o Médio Tejo na esfera internacional e potenciar a 

divulgação/comunicações pelos diversos atores e utilizadores do Território; e promover a 

disponibilização da informação geográfica através de Webservices para colocar a informação à 

disponibilização dos técnicos que necessitam da mesma para estudos territoriais. 

O projeto do SIGMT têm vindo ao longo dos anos a sofrer incrementos qualitativos na sua 

implementação e têm permitido introduzir novos conteúdos e novas plataformas de interação 

não só para a comunidade externa, mas sobretudo entre a Comunidade Intermunicipal e as 

várias divisões técnicas dos municípios. 

Na área do Património Cultural a Região possui uma identidade regional, em virtude da sua 

longa ocupação humana e tradição urbana, traduzida no conjunto de elementos de valor 

Patrimonial Cultural existente (Anastácio, 2012), que se serão objeto de estudo e que poderão 

integrar o SIGMT na lógica da disponibilização de mais informação e seus conteúdos, 

nomeadamente no que diz respeito ao património arqueológico e às infraestruturas e 

equipamentos de Promoção Cultural e do conhecimento. 

  

                                                 

16 Diretiva INSPIRE, Diretiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de março de 2007, publicada no Jornal Oficial das 
Comunidades, em 25 de abril de 2007, que estabelece a criação da Infraestrutura Europeia de Informação Geográfica e que pretende promover 
a disponibilização de informação de natureza espacial, utilizável na formulação, implementação e avaliação das políticas ambientais da União 
Europeia. 
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5.7 A GESTÃO DO TERRITÓRIO NO MÉDIO TEJO 

 

Para compreender as questões relacionadas com a Gestão do Território na Região do Médio 

Tejo, foi lançado um inquérito17 (Anexo IV) aos participantes das 7ª Jornadas de Gestão do 

Território/2ª Jornadas Técnicas de Sistemas de Informação Geográfica. As mesmas decorrerem 

em maio de 2012, no Instituto Politécnico de Tomar tiveram dois objetivos principais: 

identificar as variáveis mais relevantes na Gestão do Território e os principais problemas 

associados em cada um dos municípios do Médio Tejo. Obtiveram-se 92 respostas sendo que 

existem algumas não respostas para algumas questões do inquérito. Em seguida apresentam-se 

as principais conclusões com relevância para estudo, assim como os resultados da sua análise. 

O perfil dos inquiridos é na sua maioria residente na Região do Médio Tejo. Cerca de 74% 

pertencem ao escalão etário dos 20 e os 45 anos, dos quais 51,1% pertencem ao sexo masculino. 

Estão integrados no sector do ensino e na administração pública 90,6%, sendo que apenas 4,3% 

pertencem ao sector privado. A maioria dos inquiridos (cerca de 69%) está integrada em 

instituições de ensino superior (politécnicos e universidades) e em instituições de âmbito 

local/municipal.  

Quanto às funções profissionais, os docentes em politécnicos e os técnicos locais/municipais 

representam cerca de 40% dos inquiridos. Os departamentos mais representados são 

Planeamento e Ordenamento do Território (POT), Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

Arquitetura e Ambiente (57,5%) e Economia, Gestão e Recursos Humanos (13,7%). Pode-se 

também referir que a mobilidade profissional intrainstituição é reduzida, uma vez que cerca de 

89% dos inquiridos nunca desempenhou outra função na instituição.  

Relativamente às habilitações académicas, 55,7% possuem o grau de licenciatura e 19,6% o 

grau de mestre; apenas 16,5% dos inquiridos possuem habilitações académicas com um nível 

inferior ao bacharelato o que indica um nível significativo em termos de qualificações 

académicas. As áreas de formação acompanham os departamentos em que exercem funções 

(49,4% em POT, SIG, Arquitetura e Ambiente). 

                                                 

17 Apenas as questões 1, 2, e 3 do inquérito, foram tratadas. 
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Relativamente ao nível de conhecimento de cada um dos concelhos da Região do Médio Tejo 

por parte dos inquiridos, o Gráfico 3 permite identificar Tomar como o município que os 

inquiridos melhor conhecem e Alcanena o extremo oposto. 

 

Gráfico 3: Grau de conhecimento dos municípios da Região do Médio Tejo (médio, acima da média e excelente) 

 

No que diz respeito às variáveis que os inquiridos consideram mais relevantes na Gestão do 

Território, o Gráfico 4 ilustra as respostas que simultaneamente responderam “importante” e 

“muito importante”, os dois itens mais elevados.  

 

Gráfico 4: Variáveis mais relevantes na Gestão do Território (importante e muito importante) 
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A importância das variáveis Ambientais e Territoriais para a Gestão do Território estão no topo 

da relevância, enquanto as variáveis Sociais, Culturais e Políticas apresentarem níveis de 

relevância menos elevados. As variáveis patrimoniais encontram-se já num patamar intermédio. 

Este pode ser considerado um indício preocupante uma vez que a Gestão do Território faz destas 

dimensões elementos determinantes da sua eficácia e eficiência. 

Finalmente, no que diz respeito aos principais problemas no âmbito da Gestão do Território que 

os inquiridos reconhecem em cada um do seu município de residência, Gráfico 5 apresenta os 

principais resultados18.  

 

Gráfico 5: Problemas mais relevantes na Gestão do Território (acima da média e muitos problemas).  
 

Apesar de esta questão dizer respeito a cada município individualmente, verifica-se que as áreas 

da cultura e património não apresentam problemas significativos. Não deixa de ser curioso 

verificar que os problemas mais relevantes (económicos e políticos) não apresentam igual grau 

de importância como variáveis chave na Gestão do Território. Estes resultados poderão ter sido 

influenciados pelo início da crise económica-política que o País atravessava. Estes resultados 

mostram-nos a perceção da comunidade maioritariamente técnica especializada nos diferentes 

domínios da Gestão do Território e são indicadores interessantes para compreender a 

necessidade de uma alteração estrutural na conceção e intervenção no Território.  

                                                 

18 Esta questão tem uma taxa de não resposta de 31,5%. 
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6. CAPÍTULO: APLICAÇÃO DO MODELO À REGIÃO DO MÉDIO TEJO 

6.1 INTRODUÇÃO  

A operacionalização/aplicação do modelo metodológico proposto no Capítulo 4, foi aplicada 

para a Região do Médio Tejo, com recurso a tecnologia comercial ESRI/ArcGis® (Anexo V), 

permitindo modelar e elaborar toda a cartografia de suporte do modelo que passou pelas 

seguintes fases: 

- Aquisição e integração da informação; 

- Modelação do Interesse Cultural com análise exploratória; 

- Avaliação de resultados e análise estatística. 

 

O modelo permite identificar as Áreas de Interesse arqueológico-culturais, as Áreas de Interesse 

arquitetónico-culturais e as Áreas de Interesse para a Promoção Cultural e do conhecimento, 

seguindo-se posteriormente a sua ponderação para determinar as Área de Interesse Cultural na 

Região do Médio Tejo.  

A definição e aplicação deste modelo constituiu a primeira tentativa de compreender, de forma 

geográfica e recorrendo aos SIG, onde se encontram os aglomerados de Interesse Cultural desta 

Região e analisar de uma forma integrada o conjunto dos recursos culturais que caracterizam a 

Região do Médio Tejo, através de métodos de análise espacial. 

A informação de base utilizada sobre os recursos culturais é a informação de carácter oficial 

disponível e encontra-se dispersa nos vários Organismos Públicos, apresentando lacunas do 

ponto de vista da sua qualidade. De referir que o modelo pode ser replicado para conjuntos de 

dados mais completos, como é o caso por exemplo das informações constantes nas cartas 

arqueológicas municipais, assim como a definição de novos critérios de seriação do Interesse 

Cultural. 
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6.2 ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

A primeira etapa da aplicação do modelo baseou-se na compilação dos dados oficiais referentes 

aos recursos culturais, para a totalidade dos municípios da Região do Médio Tejo.  

Foram definidos os seguintes temas geográficos e respetivas fontes:  

- Recursos Arqueológicos – que constam da Base de Dados Oficial da Direção Geral do 

Património Cultural – Endovélico (2014);  

- Recursos Arquitetónicos – que contam da Base de Dados Oficial do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, atualmente transferida para a Direção Geral do 

Património Cultural – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (2014);  

- Inventário do Património e dos Museus – que consta da Base de Dados da Comunidade 

Intermunicipal do Médio Tejo – SIG Médio Tejo (2014);    

- Infraestruturas e equipamentos de Promoção Cultural e do conhecimento (Centros 

Facilitadores de Conhecimento) do Médio Tejo – pesquisa WEB (2014).  

De salientar que a recolha de dados adicionais com relevância para a elaboração do Interesse 

Cultural, relacionados com o património imaterial, móvel e etnográfico, não foi contemplado, 

pelo facto dos dados oficiais disponibilizados se encontrarem dispersos e por não oferecerem 

garantia quanto à sua representatividade, quantitativa e qualitativa. 

 

A segunda etapa da aplicação do modelo consistiu na seleção dos recursos de Interesse Cultural 

e a respetiva classificação, segundo a métrica numérica [1-5], para os seguintes fatores:  

- Recursos arqueológicos – Raridade, Singularidade, Fragilidade, Estado de Conservação 

e Classificação Institucional dos bens culturais; 

- Recursos arquitetónicos - Classificação Institucional dos bens imóveis;  

- Recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento - Interesse Cultural 

direto em função da sua tipologia. 
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O Interesse Cultural total para cada área será calculado pela ponderação dos interesses Culturais 

parciais para cada tipologia de Património Cultural, e respetivo valor acumulativo, de três 

formas diferenciadas e que permite a obtenção de resultados diferentes que servirão para aferir 

o modelo. 

 

A terceira etapa da aplicação do modelo refere-se à conversão dos resultados parciais do valor 

de Interesse Cultural de cada categoria de recursos culturais, utilizando vários métodos para 

determinar e representar o valor de Interesse Cultural final, com a respetiva diferenciação e 

hierarquização do nível de Interesse Cultural pelo agrupamento em classes. Este procedimento 

permitiu a identificação clara das aglomerações culturais e respetiva distribuição geográfica.  

 

A avaliação dos resultados será efetuada através da utilização de métodos estatísticos de análise 

espacial que permitem compreender e validar os resultados obtidos.  

 

Desta forma é possível identificar as Áreas de Interesse Cultural para a Região do Médio Tejo 

e os respetivos focos culturais. 

  



 

146 

 

6.3 MODELAÇÃO DOS RECURSOS DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO-CULTURAL  

6.3.1 Identificação dos Recursos de Interesse Arqueológico-Cultural 

 

O ponto de partida para a identificação dos recursos de interesse arqueológico-cultural do 

Médio Tejo, foram os registos arqueológicos disponíveis na Base de Dados Oficial da Direção 

Geral do Património Cultural – Endovélico, consultada e articulada com a bibliográfica da 

especialidade: relatórios técnicos dos trabalhos arqueológicos e artigos publicados, 

monografias publicadas e dissertações não publicadas. A informação compilada, validade, 

corrigida e classificada, permitiu ter uma perceção conjunta da distribuição dos registos 

arqueológicos no Médio Tejo, num total de 1024 registos arqueológicos georreferenciados, com 

a distribuição por município, apresentada no Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6: Registos Arqueológicos, por município, na Região do Médio Tejo 

(Fonte dos dados: DGPC, 2014). 

 

Pela análise do Gráfico 6, verificamos que, no cômputo geral se podem criar grupos de sítios 

arqueológicos que possuem maior ou menor Interesse Cultural.  
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É então possível distinguir quatro classes de individualização e de agrupamentos:  

- Com o maior número de sítios (Tomar);  

- Com equivalências numéricas similares elevadas (Ourém, Abrantes, Torres Novas, 

Ferreira do Zêzere);  

- Com equivalências numéricas similares médias (Mação, Constância, Vila de Rei);  

- Com equivalências numéricas similares baixas (Sardoal, Sertã, Alcanena, Vila Nova da 

Barquinha, Entroncamento).  

Esta evidência é demonstrada pela relevância geoestratégica que cada município teve ao longo 

das suas Pré-História e História, tornando evidente o muito trabalho de prospeção que ainda há 

a fazer no futuro.  

Para melhor compreender os registos arqueológicos da Região do Médio Tejo, os mesmos 

foram organizados por funcionalidade (Anastácio et al, 2014) e agrupados por tipologia 

baseadas no campo da base de dados Tipo, de acordo como o Tabela 10. 

Tipologia 

 Funcional 

Tipo  

(Endovélico) 

Habitacional Abrigo, Acampamento, Calçada, Casal Rústico, Cidade, Edifício, Estação de Ar 

Livre, Estrutura, Granja, Habitat, Marco (propriedade), Muro, Núcleo de 

Povoamento, Povoado, Povoado Fortificado, Quinta, Vicus e Villa. 

Socioeconómico Aqueduto, Barragem, Ferraria, Fonte, Forno, Fossa, Lagar, Oficina, Poço e Silo.  

Lazer Balneário e Termas. 

Religioso Capela, Convento, Ermida, Igreja, Mosteiro e Sinagoga. 

Simbólico Arte Rupestre, Depósito, Estela, Inscrição, Menir, Monumento Funerário, Santuário 

e Tesouro. 

Funerário Anta, Cemitério, Cista, Gruta, Lagar, Monumento Funerário, Necrópole, Sepultura e 

Tumulus, 

Militar Atalaia, Castelo, Muralha e Torre. 

Viário Miliário, Ponte e Via. 

Exploração Complexo Industrial, Escorial, Forja, Gruta, Jazida, Mina e Pedreira. 

Geomonumento Conheira e Galeria Coberta. 

Sem Função Achados Isolados, Indeterminado, Mancha de ocupação, Outros, Vestígios de 

Superfície e Vestígios Diversos.  

Tabela 10: Tipologias de agrupamento funcional dos registos arqueológicos 
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No Gráfico 11 apresenta-se a distribuição dos registos arqueológicos para a Região do Médio 

Tejo, segundo a sua funcionalidade. 

 

 

Gráfico 7: Distribuição dos registos arqueológicos, segundo a sua funcionalidade, na Região do Médio Tejo 

 

Na Tabela 11 apresenta-se a percentagem de cada grupo funcional de registo arqueológicos, em 

função do total dos registos. 
 

Habitacional 40,1% 

Indeterminado 24,6% 

Funerário 11,3% 

Geomonumento 6,6% 

Simbólico 3,7% 

Viário 3,7% 

Socioeconómico 3,4% 

Exploração 2,9% 

Religioso 2,4% 

Militar 0,9% 

Lazer 0,2% 

Tabela 11: Percentagem de cada grupo funcional de registos arqueológicos, em função do total, na Região do 
Médio Tejo 
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Pela análise, observa-se uma distribuição desigual entre as várias tipologias. Numa primeira 

abordagem existem grandes grupos que são claramente maioritários: o grupo Habitacional e o 

grupo Indeterminado. De seguida surge o grupo "Funerário" com uma representação razoável, 

que se diversificam em categorias diretamente relacionadas com as práticas mortuárias das 

populações (Grutas-Necrópoles, Dólmens, Sepulturas Romanas, Visigóticas, Medievais e 

Modernas que dividem a sua localização ao ar livre ou em Igrejas). Todos os outros grupos, 

Geomonumento, Simbólico, Viário, Socioeconómico, Exploração, Religioso e Militar 

contemplam atividades que se enquadram, por um lado na exploração aurífera, em 

infraestruturas identificadas pelo menos desde a ocupação Romana e, por outro, no âmbito do 

transcendental e do simbólico. A categoria "Habitacional" apresenta a maior representatividade 

percentual relativamente às outras tipologias e contempla locais de assentamento de 

comunidades humanas na longa diacronia (desde o Paleolítico Médio até à Idade Média) que 

se denominam tipologicamente como: Estação de Ar Livre, Habitat, Povoado, Povoado 

Fortificado, Casal Rústico, Vila Romana e Núcleo de Povoamento. 

Contudo, esta elevada representatividade pode ser encontrada a montante na maior facilidade 

na identificação em campo de lugares domésticos, e a jusante, na evidente necessidade de 

construir estruturas de proteção e de refúgio que a espécie Homo possui. Esta explicação que 

se aplica às comunidades vivas, não encontra retorno relativamente às estruturas dedicadas aos 

membros falecidos. Seria de esperar que, ao invés de termos um contraponto identificado no 

grupo "Indeterminado", encontrássemos uma equivalência percentual similar.  

Ou seja em termos interpretativos é saber qua a razão de obtermos um número muito elevado 

de sítios definidos como tal, mas que não são identificados tipologicamente por quem os 

identifica. A consequência é patente no Gráfico 7, onde se compreende a divergência nas 

metodologias de trabalho de campo em prospeção, adotadas pelos vários investigadores, que 

não permite proceder a uma avaliação objetiva.  
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Posteriormente a informação dos registos arqueológicos, consultada na Base de Dados 

Endovélico no Portal do Arqueólogo, foi introduzida no SIG a partir das coordenadas 

geográficas Latitude/Longitude e associando o sistema de coordenadas WGS1984 (Anexo VIa).  

Após a construção temática, em formato ponto, a partir das coordenadas, os mesmos foram 

projetados para o sistema de referenciação oficial PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial 

Reference System 1989 (Anexo VIb) e determinadas as suas coordenadas retangulares planas, 

x e y.  

Para todos os registos arqueológicos foi verificada a sua posição geográfica e validada/corrigida 

com base no descritor “Acesso” do Endovélico, sobre a imagem de satélite19 disponível no 

software ArcGis® (ESRI®), como um serviço MapServer. Foi considerado aceitável um erro 

posicional, para uma escala 1:10.000, na ordem dos 1000 metros, ou seja a dimensão de uma 

quadrícula quilométrica.  

O resultado foi a representação geográfica (x,y) dos 1024 registos arqueológicos para a Região 

do Médio Tejo, de acordo com a Figura 28. 

                                                 

19 http://goto.arcgisonline.com/maps/World_Imagery 
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Figura 28: Distribuição geográfica dos registos arqueológicos, na Região do Médio Tejo.  

 

Verifica-se pela análise da Figura 28 que é a Oeste que se encontra uma distribuição mais 

homogénea de sítios, enquanto a Este a distribuição é concentrada em determinadas zonas 

geográficas, apresentando-se o restante território vazio.  
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Quando isolamos grupos de municípios observamos uma quase absoluta ausência de sítios, 

sendo a sua escassez verdadeiramente notória em grandes áreas geograficamente bem definidas: 

- Na zona sul de Constância e de Abrantes, já no Alto Alentejo;   

- No contacto entre Ferreira de Zêzere, Tomar e Abrantes (zona norte) fazendo fronteira 

com a barragem de Castelo de Bode; 

- No contacto entre Ferreira de Zêzere, Vila de Rei e Sertã; 

- No contacto entre Vila de Rei, Sardoal e Mação; 

- Na zona oeste de Ourém e de Alcanena; 

- Na zona sul de Alcanena, Torres Novas e Entroncamento; 

- Praticamente todo o território da Sertã. 

Esta ausência de ocupação humana, observada a nível mais detalhado, pode ser justificada pela 

indiscriminada plantação de eucaliptos em grandes manchas florestais, a que se assiste desde 

os anos 70, com a utilização de grandes máquinas que destruíram em grande medida os sítios 

arqueológicos. Outra razão tem a ver com a ausência de equipas organizadas para proceder à 

prospeção sistemática de unidades geomorfológicas, que não se interrompam quando se 

aproximam das fronteiras administrativas municipais.  

As Cartas Arqueológicas de alguns municípios do Médio Tejo já publicadas são, regra geral, 

resultado do testemunho, por vezes individual, por vezes de equipas de dois ou três 

investigadores. Outra razão ainda poderá residir em fenómenos de sedimentação ou de erosão 

que tenham causado naturalmente o desaparecimento de sítios. De sublinhar ainda a observação 

de assimetrias no registo arqueológico entre cada concelho.  

Estas evidências demonstram a relevância geoestratégica que cada município teve ao longo das 

suas Pré-História e História, tornando evidente o muito trabalho de prospeção que ainda há a 

fazer no futuro. Porém, é possível observar que as assimetrias agora detetadas demonstram a 

preferência das populações por ocupações em ambientes cársicos, em detrimento das zonas do 

Maciço Antigo que fazem já fronteira com a Beira Interior. 

Aplicando a tipologia funcional de agrupamento identificada na Tabela 10, é possível 

representar agora a distribuição geográfica dos registos, por tipologia funcional, apresentando-

se o resultado na Figura 29. 
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Figura 29: Distribuição registos arqueológicos, por tipologia funcional, na Região do Médio Tejo 
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Com base numa análise detalhada dos grupos funcionais é possível encontrar uma assimetria 

na distribuição dos registos arqueológicos, assim como zonas de associação de diferentes 

grupos, que revela um agrupamento de sítios tipológicos identificados como Habitacional + 

Lazer + Viário + Simbólico, revelando uma conjugação que reúne o doméstico (onde existe 

espaço para o descanso e para a circulação de bens e de pessoas) e o simbólico (que não está 

diretamente relacionado com os enterramentos).  

Com base numa análise da distribuição dos registos arqueológicos, por grupo funcional, sobre 

a carta geológica, identificam-se grupos geograficamente concentrados e dependentes das 

características litológicas e minerais do substrato geológico: por exemplo o grupo "Funerário" 

é simultaneamente dependente do substrato geológico e do universo ligado às práticas 

funerárias, tornando evidente uma concentração populacional tecnicamente especializada.  

--- 

Dos 1024 registos arqueológicos da Base de Dados Endovélico referentes aos concelhos 

pertencentes à Região do Médio Tejo, foram excluídos, com base nos argumentos apresentados 

no Capítulo 4, os registos em que o campo Tipo da Base de Dados Endovélico continha as 

seguintes classificações: Achados Isolados, Manchas de Ocupação, Vestígios de Superfície, 

Vestígios Diversos, Indeterminado e Estação de Ar Livre.  

No entanto estes registos excluídos foram verificados individualmente no que respeita aos 

campos Descrição, Espólio e Trabalhos Arqueológicos para consolidar a sua exclusão ou 

reintegrar caso apresentassem Interesse Cultural.  

Neste processo foram também consultadas as cartas arqueológicas municipais, com exceção do 

concelho de Mação e do Entroncamento, por não existirem.  

O mesmo procedimento foi feito para todos os outros registos que embora classificados como: 

Abrigo, Anta, Aqueduto, Arte Rupestre, Atalaia, Balneário, Barragem, Calçada, Capela, Casal 

Rústico, Castelo, Cidade, Cista, Complexo Industrial, Conheira, Convento, Depósito, Ermida, 

Estela, Estrutura, Ferraria, Fonte, Forja, Forno, Granja, Gruta, Habitat, Igreja, Inscrição, Jazida, 

Lagar, Mamoa, Marco, Marco de Propriedade, Menir, Miliário, Mina, Mosteiro, Muralha, 

Muro, Necrópole, Núcleo de Povoamento, Oficina, Pedreira, Poço, Ponte, Povoado, Povoado 

Fortificado, Santuário, Sepultura, Sinagoga, Termas, Torre, Tumulus, Via, Vicus e Villa – não 

apresentavam Interesse Cultural, por se tratarem apenas de vestígios arqueológicos ou por o seu 

estado de conservação era destruído. 
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O resultado foi a identificação de 462 registos arqueológicos (Anexo VIIa) que se designam 

como Sítios Arqueológicos de Interesse Cultural, com a distribuição geográfica representada 

na Figura 30.  

 

 

Figura 30: Distribuição geográfica dos Sítios Arqueológicos de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo  
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No Gráfico 8 apresenta-se a distribuição dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, por 

município. 

 

Gráfico 8: Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, por município, na Região do Médio Tejo 

(Fonte dos dados: DGPC, 2014). 

 

Verifica-se que os municípios que apresentam o maior número de Sítios de Interesse 

Arqueológico-Cultural, se deve ao facto de terem sido objeto de maior número de campanhas 

arqueológicas registadas, não quer isto dizer os restantes municípios não possuam outros sítios 

com Interesse Cultural. 

Dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural identificados, foi feita a verificação da sua 

inclusão em Cartas Arqueológicas publicadas. Os municípios de Abrantes, Alcanena, 

Constância, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da 

Barquinha e Vila de Rei possuem carta arqueológica publicada. Os municípios do 

Entroncamento e de Mação não possuem carta arqueológica publicada. Verificou-se que dos 

464 sítios de Interesse Cultural, 223 estão referenciados em cartas arqueológicas, 204 não estão 

referenciados em cartas arqueológicas e 35 pertencem a concelhos sem carta arqueológica, de 

acordo com a Figura 31 e o Gráfico 9. 
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Figura 31: Distribuição geográfica dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, presentes em cartas 
arqueológicas, na Região do Médio Tejo 
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Gráfico 9: Percentagem de Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, presentes em cartas arqueológicas, na 
Região do Médio Tejo 

 

Verifica-se que mais de metade dos sítios não estão identificados em Cartas Arqueológicas.  

Fica assim a confirmação da existência de sítios arqueológicos que não estão referenciados nas 

Cartas Arqueológicas publicadas dos respetivos municípios (quando existem). Esta evidência 

indicia a ausência de atualização das mesmas que, por natureza, são trabalhos que nunca estarão 

terminados mas em atualização permanente. O contrário também se verificou pela pesquisa 

efetuada nas cartas arqueológicas: existem Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, 

identificados que não fazem parte do inventário oficial, por não terem sido objeto de projeto de 

estudo, mas que são alvo de outro tipo de publicação.  
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6.3.2 Classificação dos Recursos de Interesse Arqueológico-Cultural 

 

Os 462 Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, identificados foram classificados param cada 

um dos cinco critérios definidos pelo modelo. São eles: a Raridade, a Singularidade, a 

Fragilidade, o Estado de Conservação e a Classificação de Interesse Institucional dos bens 

culturais (46 sítios).  

A classificação dos Sítios foi efetuada de uma forma homogénea para toda a Região do Médio 

Tejo. Baseou-se nas características e informações técnicas dos sítios constantes na Base de 

Dados do Endovélico, na bibliografia e no conhecimento de campo.  

Foi atribuído um valor numérico para cada um dos critérios seguindo a métrica numérica 

proposta, com uma escala variável [1-5], correspondendo o valor 1 ao valor mais baixo e 5 ao 

valor mais elevado.  

Os resultados geográficos gerais para cada critério e sítio arqueológico apresentam-se nas 

Figuras 32, 33, 34, 35, 36. 
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Figura 32: Classificação dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, segundo a Fragilidade, na Região do Médio 
Tejo  
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Figura 33: Classificação dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, segundo a Singularidade, na Região do 
Médio Tejo  
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Figura 34: Classificação dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, segundo a Raridade, na Região do Médio 
Tejo  
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Figura 35: Classificação dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, segundo a Conservação, na Região do 
Médio Tejo  
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Figura 36: Classificação dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, segundo a Classificação Institucional, na 
Região do Médio Tejo  
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Na Tabela 12 apresenta-se a síntese classificativa dos sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, 

para cada um dos critérios e a respetiva ponderação face ao total dos sítios classificados (462). 

Para o critério da Classificação considera-se o valor em função do total de sítios a), e o valor 

em função dos sítios com Classificação Institucional (45) b).  

 

Critérios 1 2 3 4 5 

Fragilidade 75 16,2% 319 69,0% 53 11,5% 11 2,4% 4 0,9% 

Singularidade 70 15,2% 340 73,6% 31 6,7% 15 3,2% 6 1,3% 

Raridade 45 9,7% 208 45,0% 46 10,0% 58 12,6% 105 22,7% 

Conservação 71 15,4% 19 4,1% 225 48,7% 111 24,0% 36 7,8% 

Classificação a)  2 0,4% 20 4,3% 6 1,3% 2 0,4% 15 3,2% 

Classificação b)  
 

2 
 

4,4% 
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44,4% 
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13,3% 

 
2 

 
4,4% 

 
15 

 
33,3% 

Tabela 12: Síntese classificativa dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural, da Região do Médio Tejo 

 

Verifica-se da análise que mais de metade dos Sítios de Interesse Arqueológico-Cultural do 

Médio Tejo apresentam uma fragilidade e singularidade baixa [2]. Muito embora menos de 

metade apresente uma raridade baixa [2], mais de cerca de 20% apresenta uma raridade elevada 

[5]. O estado de conservação de metade dos sítios é médio [3] e a classificação institucional dos 

sítios, que representam na maioria Património Cultural com intervenção arqueológica, é muito 

baixa, estando mais de 4% a aguardar classificação [2] e 3,2% com classificação nacional [5].  
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6.3.3 Síntese do Interesse Arqueológico-Cultural  

 

O valor médio do Interesse Cultural para cada um dos sítios arqueológicos foi obtido pelo 

somatório dos valores de Interesse Cultural, ponderados de igual forma, ou seja atribuindo um 

peso relativo igual a todos os critérios. No Gráfico 10 apresenta-se o histograma com o nº de 

sítios arqueológicos versus o valor de Interesse Cultural dos mesmos, assim como o resumo 

estatístico dos valores obtidos. 

 

  

Gráfico 10: Histograma do valor do Interesse Cultural dos Sítios Arqueológicos, na Região do Médio Tejo 

 

Na Tabela 13 apresenta-se o resumo estatístico do Interesse Cultural dos Sítios Arqueológicos 

da Região do Médio Tejo, 

 

Total sítios 462 

Mínimo 0,8 

Máximo 4,4 

Média 2,07 

Desvio padrão 0,52 

Tabela 13: Resumo estatístico do Interesse Cultural dos Sítios Arqueológicos, na Região do Médio Tejo 
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Os valores obtidos foram agrupados em três classes iguais, com aferição das quebras em função 

da raridade máxima dos sítios, com a seguinte definição dos seus intervalos: [0,8-1,5], [1,6-2,5] 

e [2,6-4,4], e permitiu estabelecer o nível de Interesse Arqueológico-Cultural de cada sítio. As 

classes foram identificadas segundo o seu Interesse Cultural em: regular, satisfatório e 

superlativo; e as % relativas em função do total são apresentadas no Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11: % de sítios arqueológicos, segundo o seu nível de Interesse Arqueológico-Cultural, na Região do 
Médio Tejo 

 

O resultado da distribuição geográfica dos sítios segundo o seu nível de Interesse Arqueológico-

Cultural é apresentado na Figura 37. 
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Figura 37: Nível de Interesse Cultural dos Sítios Arqueológicos da Região, na Região do Médio Tejo  

 

Verifica-se a predominância de sítios arqueológicos de Interesse Cultural satisfatório. Os sítios 

arqueológicos de nível superlativo apresentam uma dispersão, verificando-se no entanto a sua 

presença em todos os municípios. 
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6.4 MODELAÇÃO DOS RECURSOS DE INTERESSE ARQUITETÓNICO-CULTURAL  

6.4.1 Identificação dos Recursos de Interesse Arquitetónico-Cultural 

O ponto de partida para a identificação do património de Interesse Arquitetónico-Cultural do 

Médio Tejo foi a informação existente no Inventário do Património Arquitetónico (2014) - base 

de dados SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitetónico). A informação 

geográfica foi disponibilizada em formato shapefile, ao ponto, em coordenadas geográficas 

Latitude/Longitude, WGS1984 (Anexo VIa) e projetada posteriormente para o sistema de 

referenciação oficial PT-TM06/ETRS89 (Anexo VIb) e criadas as suas coordenadas 

retangulares planas, x e y. Para cada registo foi verificada a sua posição geográfica e 

validada/corrigida com base num tema Património da base de dados SIGMT (Sistema de 

Informação Geográfica do Médio Tejo), disponibilizado pela Comunidade Intermunicipal do 

Médio Tejo, sobre a imagem de satélite, disponível no software ArcGis®, como um serviço 

MapServer, já referenciada no ponto anterior. 

Foram considerados 885 registos arquitetónicos, segunda a sua proteção no Médio Tejo, 

segundo os Gráficos 12a e 12b. 

            

Gráficos 12a e 12 b: Registos arquitetónicos, segunda a sua proteção e segundo a % do total, na Região do Médio 
Tejo 

(Fonte: SIPA, 2014). 
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Verifica-se que apenas 17% dos registos arquitetónicos são protegidos em Portugal Continental. 

Na Figura 38 apresenta-se a distribuição geográfica de todos os registos arquitetónicos do 

Inventário do Património Arquitetónico, na Região do Médio Tejo. 

 

 

Figura 38: Distribuição dos registos arquitetónicos, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 13 apresentam-se a distribuição dos registos arquitetónicos, segundo a sua 

Classificação Institucional. 

 

 

Gráfico 13: Registos arquitetónicos, segundo a sua Classificação Institucional, na Região do Médio Tejo 

(Fonte dos dados: SIPA, 2014). 
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No Gráfico 14 apresenta a % de registos arquitetónicos em função do total, segundo a sua 

Classificação Institucional. 

 

 

Gráfico 14: % de registos arquitetónicos, segundo a sua classificação na Região do Médio Tejo 

(Fonte dos dados: SIPA, 2014) 

 

Verifica-se que apesar de haver um grande número de registos arquitetónicos referenciado no 

Médio Tejo, a maioria do património classificado é de interesse público.  
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Dos 885 registos de património arquitetónico, foram excluídos 180 registos referentes a:  

- Sítios arqueológicos, que já foram incorporados no ponto anterior, sem classificação; 

- Bairros e núcleos urbanos, por se tratar de áreas e não de pontos;  

- Infraestruturas e equipamentos culturais que serão incorporadas no ponto seguinte.  

Foram então considerados 705 recursos de Interesse Arquitetónico-Cultural (Anexo VIIb) na 

Região do Médio Tejo, que serão de seguida classificados segundo o seu Interesse Cultural. 

Para compreender as tipologias dos bens arquitetónicos de Interesse Cultural e respetiva 

distribuição geográfica, os mesmos foram organizados por utilização atual e agrupados por 

tipologia, de acordo como a Tabela 14. 
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Tipologia  Utilização atual (SIPA) 

Agrícola Agrícola e florestal: quinta, casal, herdade 

Armazenamento e logística: armazém; 

Administrativa/Social Assistencial, Funerária, centro paroquial: capela mortuária; 

Política e administrativa: câmara municipal, segurança, delegações, direção-

geral, posto de turismo; junta de freguesia, departamento municipal, estação 

de correios; Educativa: colégio religioso, escola de música, escola 

profissional; Saúde: hospital; Judicial: tribunal de comarca. 

Comercial/Turística Comercial/Turística 

Cultural/Recreativa Cultural e recreativa: marco histórico-cultural, edifício multiusos, biblioteca, 

museu, casa-museu, monumento, fonte ornamental, coreto;  

Produtiva: mata / Recreativa: jardim; Comemorativa: memória de pelourinho, 

monumento comemorativo, cruzeiro dos Centenários, monumento 

escultórico, memória.  

Hidráulica/Industrial Extração, produção e transformação: moagem, lagar de azeite, fábrica; 

Hidráulica: chafariz, poço, central hidroelétrica; 

Militar Militar: base aérea. 

Religiosa Religiosa: igreja paroquial, igreja de peregrinação, capela, igreja e edifícios 

de confraria / irmandade, Santuário, Via Sacra, Cerca, Alminhas, Cruzeiro, 

Convento Masculino,  nicho, igreja protestante. 

Residencial/Comercial Residencial: casa, edifício, edifício residencial, casa de quinta, casa paroquial; 

Comercial: loja; Cultural e recreativa: discoteca, associação cultural e 

recreativa; Serviços: sede de empresa, edifício de escritórios;  

Comercial e turística: casa de turismo de habitação, pousada, grémio, turismo 

rural, hotel, residencial; Comunicações: torre do relógio. 

Transportes/Viário Transportes: ponte. 

Sítio Arqueológico Sítio Arqueológico Classificado. 

Devoluto/Ruínas Devoluto; Ruínas.  

Tabela 14: Tipologias de agrupamento da utilização atual dos bens arquitetónicos de Interesse Cultural, da Região 
do Médio Tejo 
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Na Figura 39 apresenta-se a distribuição dos bens arquitetónicos de Interesse Cultural do Médio 

Tejo, segundo a sua tipologia. 

 

Figura 39: Distribuição dos registos arquitetónicos, segundo a sua tipologia, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 15 apresenta-se a percentagem para cada grupo de registos arquitetónicos, em 

função do total dos registos arquitetónicos. 

 

 

Gráfico 15: Proporções de utilização atual dos registos arquitetónicos, da Região do Médio Tejo 

(Fonte dos dados: SIPA, 2014) 

 

Verifica-se que as utilizações atuais dos registos arquitetónicos com maior representatividade 

é a utilização religiosa e residencial. Verifica-se também um enorme potencial na Região do 

Médio Tejo, pela presença deste património, na sua maioria em áreas histórico-urbanas, que 

pela sua identidade e diversidade são fator de valorização dos centros urbanos. 
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6.4.2 Classificação dos Recursos de Interesse Arquitetónico-Cultural 

 

A aplicação do modelo permitiu, com base na classificação institucional, classificar cada bem 

arquitetónico recorrendo à utilização da métrica numérica proposta, de escala variável entre [1-

5], correspondendo o valor 1 ao valor mais baixo (pouco significativo) e 5 ao valor mais elevado 

(muito importante).  

Esta classificação permitiu obter um valor numérico de Interesse Arquitetónico-Cultural para 

cada um dos 705 bens arquitetónicos. 

 

 

 

6.4.3 Síntese do Interesse Arquitetónico-Cultural 

 

O resultado do valor do Interesse Arquitetónico-Cultural de cada um dos bens arquitetónicos é 

apresentado na Figura 40. 
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Figura 40: Nível de Interesse Cultural dos bens arquitetónicos, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 16 apresenta-se o histograma com o nº de bens de Interesse Arquitetónico-Cultural 

versos o valor de Interesse Cultural dos mesmos, assim como o resumo estatístico dos valores 

obtidos. 

 

  

Gráfico 16: Histograma do Interesse Cultural dos bens arquitetónico-culturais, da Região do Médio Tejo 

 

 

Na Tabela 15 apresenta-se o resumo estatístico do Interesse Cultural dos bens arquitetónicos. 

 

Total bens arquitetónicos 705 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Média 1,78 

Desvio padrão 1,12 

 

Tabela 15: Resumo estatístico do Interesse Cultural dos bens arquitetónicos 
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No Gráfico 17 apresenta-se a quantificação percentual do Interesse Arquitetónico-Cultural 

para a Região do Médio Tejo. 

 

 

Gráfico 17: Percentagem de bens de interesse Arquitetónico-Cultural, da Região do Médio Tejo  

 

Verifica-se que apenas 13% dos bens arquitetónico-culturais para a Região do Médio Tejo, 

apresenta Interesse Cultural importante a muito importante. 
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6.5 MODELAÇÃO DOS RECURSOS POTENCIADORES DE PROMOÇÃO CULTURAL E DE 

CONHECIMENTO 

6.5.1 Identificação dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento 

O ponto de partida para a identificação dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de 

Conhecimento na Região do Médio Tejo, foram as seguintes categorias: 

- Infraestruturas e equipamentos culturais: museus, centros culturais e multiusos, teatros, 

centros de interpretação, galerias municipais, bibliotecas e parques temáticos;  

- Equipamentos potenciadores de conhecimento científico na área do Património 

Cultural: instituições de ensino superior especializadas e centros e laboratórios de 

investigação, com sede no Médio Tejo.  

 

O tema geográfico foi constituído a partir da seguinte informação:  

- Base de dados geográfica SIPA2014 (Sistema de Informação para o Património 

Arquitetónico). A informação geográfica foi disponibilizada, em formato shapefile, ao 

ponto, em coordenadas geográficas Latitude/Longitude, WGS1984 (Anexo VIa) e 

projetada posteriormente para o sistema de referenciação oficial PT-TM06/ETRS89 

(Anexo VIb) de forma a representar as suas coordenadas retangulares planas, x e y; 

- Base de dados geográfica SIGMT2014 (Sistema de Informação Geográfico do Médio 

Tejo). A informação geográfica foi disponibilizada, em formato shapefile, ao ponto, no 

sistema de referenciação oficial ETRS 1989 Portugal TM06 (Anexo VIb);  

- Informação pesquisada nas páginas WEB (2014) dos municípios e Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas (2014). Foi criado um ponto geográfico (x,y) em formato shapefile, 

no sistema de referenciação oficial PT-TM06/ETRS89 (Anexo VIb) diretamente sobre 

a imagem de satélite Basemap disponível no software ArcGis®. 

 

Para cada registo foi verificada a sua posição geográfica e validada/corrigida sobre a imagem 

de satélite Basemap disponível no software ArcGis®. 
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Foram então consideradas 118 de recursos potenciadores de Promoção Cultural e de 

Conhecimento (Anexo VIIc) para a Região do Médio Tejo, com a distribuição por categoria 

apresentada no Gráfico 18. 

 

 

Gráfico 18: Categorias de recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento, na Região do Médio 
Tejo 
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Na Figura 41 apresenta-se a distribuição geográfica dos recursos potenciadores de Promoção 

Cultural e de Conhecimento na Região do Médio Tejo. 

 

 

Figura 41: Distribuição geográfica recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento, na Região 
do Médio Tejo 

 

 

 



 

184 

 

 

6.5.2 Classificação dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento 

 

Os recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento, foram classificados 

segundo o modelo, tendo-lhe sido atribuída uma métrica entre [1-5] correspondendo o valor 1 

ao valor mais baixo (pouco significativo) e 5 ao valor mais alto (muito importante) de acordo 

com a sua categoria.  

Esta classificação permitiu obter um valor de Interesse Lúdico-Cultural de cada um dos 118 

recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento na Região do Médio Tejo. 

 

 

6.5.3 Síntese do Interesse Lúdico-Cultural  

 

O resultado do valor de Interesse Lúdico-Cultural de cada um dos recursos potenciadores de 

Promoção Cultural e de Conhecimento apresenta-se na Figura 42. 
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Figura 42: Distribuição geográfica do nível de Interesse Lúdico-Cultural dos recursos potenciadores de Promoção 
Cultural e de Conhecimento, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 19 apresenta-se o histograma com o nº recursos potenciadores de Promoção Cultural 

e de Conhecimento versus o valor do Interesse Lúdico-Cultural dos mesmos, assim como o 

resumo estatístico dos valores obtidos. 

 

 

Gráfico 19: Histograma do Interesse Lúdico-Cultural dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de 
Conhecimento, na Região do Médio Tejo 

 

 

Na Tabela 16 apresenta-se o resumo estatístico dos valores globais do Interesse Lúdico-Cultural 

dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento. 

 

Total de recursos 118 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Média 2,63 

Desvio padrão 1,95 

Tabela 16: Resumo estatístico do Interesse lúdico-cultural dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de 
Conhecimento, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 20 apresenta-se a quantificação percentual do Interesse Lúdico-Cultural dos 

recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento na Região do Médio Tejo, 

em função dos níveis de Interesse Lúdico-Cultural. 

 

 

Gráfico 20: Percentagem do nível de interesse Lúdico-Cultural dos recursos potenciadores de Promoção Cultural 
e de Conhecimento, na Região do Médio Tejo. 

 

Verifica-se que mais de 50% dos recursos potenciadores de Promoção Cultural e de 

Conhecimento na Região do Médio Tejo apresenta um Interesse Lúdico-Cultural relevante. 
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6.6 MODELAÇÃO DOS RECURSOS CULTURAIS CLASSIFICADOS INTERNACIONALMENTE  

 

Foi considerado como um reforço do Interesse Cultural os bens culturais classificadas pelos 

sistemas internacionais da UNESCO e do HERITY, no critério relevância, ou seja na perceção 

do bem cultural por se considerar o único que contribuí para o Interesse Cultural (sendo que o 

critério conservação já foi contabilizado). 

Com base nos recursos culturais arqueológicos, arquitetónicos, potenciadores de Promoção 

Cultural e de Conhecimento com Interesse Cultural, foram identificados os bens culturais 

classificados internacionalmente, perfazendo um total de 30.  

Cada recurso foi classificado segundo a definição teórica do modelo, apresentada no Capítulo 

4, tendo-lhe sido atribuída uma métrica entre [2-5] correspondendo o valor 2 ao valor mais 

baixo (pouco relevância) e 5 ao valor mais alto (muita relevância) segundo o critério relevância, 

intervalo este de valores presentes nos recursos da Região do Médio Tejo.  

O resultado da distribuição geográfica dos bens culturais classificados internacionalmente é 

apresentado na Figura 43.  
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Figura 43: Nível de Relevância dos bens culturais classificados pelos sistemas internacionais, da Região do Médio 
Tejo 
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Dos 30 bens culturais, apenas o Convento de Cristo em Tomar é património Mundial e os 

restantes 29 bens culturais são bens classificados pelo sistema HERITY.  

 

 

Nos Gráficos 21a e 21b são apresentadas as proporções das classificações dos bens culturais, 

segundo a sua tipologia. 
 

                  

Gráficos 21a e 21b: Nº de bens culturais classificados pelos sistemas internacionais, segundo tipologia e % do 
total, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 22 apresenta-se o histograma da relevância dos bens culturais classificados pelos 

sistemas internacionais, em função do nº de bens culturais classificados. 
 

  

Gráfico 22: Nº de bens culturais classificados pelos sistemas internacionais em função da Relevância, na Região 
do Médio Tejo 

 

No Gráfico 23 é apresentada a % dos bens culturais classificados pelos sistemas internacionais, 

em função da sua relevância. 

 

Gráfico 23: % dos bens culturais classificados pelos sistemas internacionais, em função da sua relevância, na 
Região do Médio Tejo 

 

Verifica-se que metade dos bens culturais da Região do Médio Tejo apresentam relevância 

regional supranacional e mais de 30% relevância internacional e mundial (caso do Convento de 

Cristo). 
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6.7 SÍNTESE ANALÍTICA DOS RECURSOS DE INTERESSE CULTURAL  

 

Com base nas sínteses parciais anteriores foi possível ter a perceção de conjunto dos recursos 

de Interesse Cultural na Região do Médio Tejo. Na Figura 44 apresenta-se a síntese da sua 

distribuição geográfica, em função da sua categoria. 

 

Figura 44: Distribuição geográfica dos recursos de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo 

 



 

193 

 

Nos Gráficos 24a e 24b é apresentada a distribuição quantificada dos recursos de Interesse 

Cultural, assim como a sua proporção em função da sua categoria. 

 

       

Gráficos 24a e 24b: Distribuição quantificada dos recursos de Interesse Cultural e proporção em função da 
categoria, na Região do Médio Tejo 

 

Verifica-se que mais de metade dos recursos de Interesse Cultural se referem a recursos 

arquitetónicos. 
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A síntese do valor de Interesse Cultural de cada recurso foi calculado de acordo com o 

fluxograma apresentado na Figura 45. 

 

 

Figura 45: Fluxograma de cálculo do valor do Interesse Cultural dos recursos culturais 

 

O valor final do Interesse Cultural foi calculado pela acumulação do valor do Interesse Cultural 

de cada categoria de recursos, com base nas ponderações para cálculo do Interesse Cultural 

final, definido na Tabela 6.  
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Na Tabela 17 apresentam-se as fórmulas de cálculo das combinações parciais dos recursos 

culturais e respetivos resultados. 

 

Fórmulas de cálculo na combinação dos recursos culturais  # Recursos 

(A) Arqueológico ou  

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" = 0 AND "IC_Infra" = 0 

(B) Arquitetónico ou  

"IC_SArq" = 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_Infra" = 0 

(C) Infraestruturas e Equipamentos Culturais 

"IC_SArq" = 0 AND "IC_BArqt" = 0 AND "IC_Infra" <> 0 

 
423 

 
665 

 
117 

(A) Arqueológico + (B) Arquitetónico + (C) Infraestruturas e Equipamentos 

Culturais 

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_Infra" <> 0 

 
1 

 (A) Arqueológico + (B) Arquitetónico  

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_Infra" = 0 

 
38 

Total 1244 

Tabela 17: Cálculo do nível de Interesse Cultural final dos recursos culturais, na Região do Médio Tejo 
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Na Figura 46 apresenta-se a distribuição espacial e a respetiva agregação em classes, dos 

valores de Interesse Cultural dos recursos culturais, na Região do Médio Tejo. 

 

Figura 46: Nível de Interesse Cultural dos recursos culturais da Região do Médio Tejo 
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O resultado da proporção relativa das três classes que representam o nível de Interesse Cultural 

dos recursos culturais da Região do Médio Tejo é apresentado no Gráfico 25. 

 

Gráfico 25: Proporção das classes do nível de Interesse Cultural dos recursos culturais, na Região do Médio Tejo 

 

Verifica-se que mais de 90% dos recursos têm um nível de Interesse Cultural regular e apenas 

2,3% um nível Interesse Cultural superlativo. 
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6.8 RELAÇÃO DOS RECURSOS DE INTERESSE CULTURAL COM A OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Com base no tema geográfico - caraterização da ocupação do solo 2006 - para Portugal 

Continental disponibilizado pela Direção-Geral do Território, Corine Land Cover - série 

cartográfica de ocupação do solo (escala 1:100000), foram elaboradas as operações de análise 

espacial apresentadas no fluxograma da Figura 47, com o objetivo de identificar a classe de 

ocupação do solo onde se insere cada recurso de Interesse Cultural. 

 

Figura 47: Fluxograma de operações de análise espacial para determinação da classe de ocupação do solo dos 
recursos de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo  
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As categorias de ocupação do solo onde existem recursos de Interesse Cultural foram agregadas 

em classes, segundo a Tabela 18. 

 

Classe Categoria CLC2006 

Social Aeroportos e aeródromos 
  Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas 
  Indústria, comércio e equipamentos gerais 
  Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 
  Tecido urbano contínuo 
  Tecido urbano descontínuo 
Agricultura Agricultura com espaços naturais e seminaturais 
  Culturas temporárias de sequeiro 
  Culturas temporárias de regadio 

  
Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas 
permanentes 

  Olivais 
  Pomares 
  Vinhas 
Floresta Florestas de folhosas 
  Florestas de resinosas 
  Florestas mistas 
  Florestas abertas, cortes e novas plantações 
  Sistemas agroflorestais 
Sistemas Culturais complexos Sistemas culturais e parcelares complexos 
Matos Vegetação esclerofila 
Curso de Água Cursos de água 
  Planos de água 

Tabela 18: Agregação das categorias de ocupação do solo em classes de ocupação do solo 

 

 

Na Figura 48 apresenta-se a distribuição geográfica dos recursos de Interesse Cultural, 

classificados, segundo a classe de ocupação do solo onde se inserem geograficamente. 
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Figura 48: Classe de ocupação do solo dos recursos culturais, da Região do Médio Tejo 
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Nos Gráficos 26a e 26b são apresentados os resultados para a classificação dos recursos 

culturais, segundo a classe de ocupação do solo em que estão inseridos geograficamente e a 

respetiva proporção. 

 

            

Gráficos 26a e 26b: Recursos culturais em função da classe de ocupação do solo e respetiva proporção, da Região 
do Médio Tejo 

 

Pela análise cartográfica e estatística, verifica-se que embora a classe de ocupação com maior 

número de recursos culturais é a classe Social e o conjunto das classes Agrícola e Florestal, que 

representam cerca de 48%. Efetuada uma análise de proximidade (através da utilização de 

operações de análise de proximidade – Buffer) verifica-se que a totalidade dos recursos culturais 

se encontram a menos de 1000 metros das linhas de água e que mais de 70% se encontra a 

menos de 500 metros. Estas conclusões sustentam as teorias arqueológicas de ocupação da 

Região do Médio Tejo já referidas anteriormente. 
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Posteriormente foi efetuada a análise para compreender as proporções das várias categorias de 

recursos culturais, para cada classe de ocupação do solo.  

Nos Gráficos 27 e 28 são apresentados os recursos culturais e respetivas proporções em função 

das classes de ocupação do solo. 

 

 

Gráfico 27: Recursos culturais em função das classes de ocupação do solo, da Região do Médio Tejo 

 

Social Agricultura Floresta SCC Matos Água
Património Arqueológico 17 98 224 50 34 0
Património Arquitetónico 341 195 42 87 2 1
PatrimónioArquitetónico e Arqueológico 10 11 8 6 0 1
Infraestrutura Cultural 94 13 6 4 0 0
PatrimónioArquitetónico, Arqueológico e

Infraestruturas Culturais 1 0 0 0 0 0
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Gráfico 28: Proporção dos recursos culturais em função das classes de ocupação do solo, da Região do Médio Tejo 

 

Da análise verifica-se que o património arquitetónico predomina nas classes Social, Agrícola e 

Sistemas Culturais e Complexos e que o património arqueológico predomina na classe Florestal 

e de Matos.  

  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Social

Agricultura

Floresta

SCC

Matos

Água

Social Agricultura Floresta SCC Matos Água
Património Arqueológico 3,7% 30,8% 80,0% 34,0% 94,4% 0,0%
Património Arquitetónico 73,7% 61,3% 15,0% 59,2% 5,6% 50,0%
PatrimónioArquitetónico e

Arqueológico 2,2% 3,5% 2,9% 4,1% 0,0% 50,0%

Infraestrutura Cultural 20,3% 4,1% 2,1% 2,7% 0,0% 0,0%
PatrimónioArquitetónico,

Arqueológico e Infraestruturas
Culturais

0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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6.9 MODELAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE CULTURAL  

 

Partindo dos recursos culturais identificados anteriormente e modelados em sínteses parciais, 

será aplicado o modelo, identificando-se o valor do Interesse Cultural dos mesmos e que será 

transposto para uma área geográfica. Essas áreas correspondem a áreas de influência do 

conjunto dos recursos culturais e serão calculadas com base em três métodos:  

- Método dos Polígonos de Thiessen; 

- Método da Ponderação pelo Inverso da Distância (IDW); 

- Método das Áreas Quadriculares. 

 

 

6.9.1 Áreas Interesse Cultural obtidas pelo Método dos Polígonos de Thiessen 

A aplicação do Método dos Polígonos de Thiessen com recurso à tecnologia ArcGis® permitiu 

criar de forma automatizada as áreas de influência em torno de cada recurso de Interesse 

Cultural da Região do Médio Tejo. O resultado é apresentado na Figura 49. 
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Figura 49: Áreas de influência dos recursos culturais, obtidas pelo Método dos Polígonos de Thiessen, na Região 
do Médio Tejo 
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Posteriormente as áreas contíguas com a mesma categoria cultural foram agrupadas, dando 

origem às áreas de influência dos recursos culturais com representação na Figura 50.  

 

Figura 50: Áreas de Interesse Cultural, por categoria de recursos, obtidas pelo Método dos Polígonos de Thiessen, 

na Região do Médio Tejo 
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Nos Gráficos 29 e 30 apresentam-se os valores totais das áreas de influência dos recursos de 

culturais e respetivas proporções, por categoria e por município, dando uma aproximação clara 

da vocação cultural de cada um. 

 

 

Gráfico 29: Valores totais (hectares) das Áreas de Interesse Cultural, por categoria, dos recursos culturais, da 
Região do Médio Tejo 

 

 

ABT ACN CONS ENT FZ MAC OUR SAR SER TMR TN VR VNB
Património Arqueológico 15696 4919 4017 444 13400 28025 12375 5137 10510 21144 10311 12061 1528
Património Arquitetónico 53414 3731 3193 295 3971 10095 27356 4058 32968 10869 13932 4521 1645
Infraestruturas e Equipamentos Culturais 2123 3674 516 634 648 674 654 20 235 873 2052 1926 1208
PatrimónioArquitetónico e Arqueológico 235 409 310 0 1020 1205 1284 0 960 2234 705 647 572
PatrimónioArquitetónico, Arqueológico, Infra. e

Equip. Culturais 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Gráfico 30: Proporção dos recursos culturais em função dos valores totais (hectares) das Áreas de Interesse 
Cultural, por município e por categoria, na Região do Médio Tejo 
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ABT ACN CONS ENT FZ MAC OUR SAR SER TMR TN VR VNB
Património Arqueológico 22,0% 38,6% 50,0% 32,3% 70,4% 70,1% 29,7% 55,8% 23,5% 60,2% 38,2% 63,0% 30,9%
Património Arquitetónico 74,7% 29,3% 39,7% 21,5% 20,9% 25,2% 65,7% 44,0% 73,8% 30,9% 51,6% 23,6% 33,2%
Infraestruturas e Equipamentos Culturais 3,0% 28,9% 6,4% 46,2% 3,4% 1,7% 1,6% 0,2% 0,5% 2,5% 7,6% 10,1% 24,4%
PatrimónioArquitetónico e Arqueológico 0,3% 3,2% 3,9% 0,0% 5,4% 3,0% 3,1% 0,0% 2,1% 6,4% 2,6% 3,4% 11,5%
PatrimónioArquitetónico, Arqueológico, Infra. e

Equip. Culturais 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Na Tabela 19 apresenta-se a síntese das vocações culturais para cada um dos municípios da 

Região do Médio Tejo. 

 

Município Vocação Cultural 

Abrantes Arquitetónico 

Alcanena Arqueológico e Arquitetónico 

Constância Arqueológico 

Entroncamento Lúdico-Cultural 

Ferreira do Zêzere Arqueológico 

Mação Arqueológico 

Ourém Arquitetónico 

Sardoal Arqueológico e Arquitetónico 

Sertã Arquitetónico 

Tomar Arqueológico 

Torres Novas Arquitetónico 

Vila de Rei Arqueológico 

Vila Nova da Barquinha Arqueológico e Arquitetónico 

  

Tabela 19: Síntese das vocações culturais por município da Região do Médio Tejo 

 

Com a aplicação do mesmo método para o valor do Interesse Cultural, foram encontradas as 

áreas de influência dos recursos culturais, apresentando-se o resultado na Figura 51. 
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Figura 51: Nível de Interesse Cultural, das áreas de influência dos recursos, obtidas pelo Método dos Polígonos de 
Thiessen, na Região do Médio Tejo 

 

Com base na Figura 51 foram identificados os focos geográficos, recorrendo a áreas circulares 

que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o conjunto de recursos da classe de maior 

Interesse Cultural (Interesse Superlativo). A sua dimensão não representa nível de importância 

mas extensão geográfica de aglutinação. A distribuição geográfica desses focos, segundo o 

método dos Polígonos de Thiessen é apresentada na Figura 52. 
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Figura 52: Focos geográfico-culturais obtidos pelo Método dos Polígonos de Thiessen, na Região do Médio Tejo 

 

Verifica-se pela análise da Figura 52 uma concentração dos focos geográfico-culturais a 

sudoeste da Região do Médio Tejo. 
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6.9.2 Áreas Interesse Cultural obtidas pelo Método Inverso da Distância 

 

A aplicação do Método da Ponderação pelo Inverso da Distância (IDW) permitiu combinar 

linearmente dos valores mais próximos dos recursos de Interesse Cultural, com a utilização de 

ponderadores calculados com base no inverso da potência das distâncias.  

Com a funcionalidade IDW do ArcGis/Spatial Analyst® foram introduzidos os recursos de 

Interesse Cultural e a interpolação foi efetuada a partir do valor de Interesse Cultural de cada 

recurso (ponto), usando um raio de busca variável, a fim de encontrar os 12 recursos (pontos) 

mais próximos para executar a interpolação.  

Os resultados obtidos apresentam-se na Figura 53. 
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Figura 53: Nível de Interesse Cultural das Áreas de Interesse Cultural dos recursos, obtidas pelo Método da 
Ponderação pelo Inverso da Distância, na Região do Médio Tejo 

 

Com base na Figura 53, foram identificados os focos geográficos, recorrendo a áreas circulares 

que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o conjunto de recursos da classe de maior 

Interesse Cultural (Interesse Superlativo).  
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A sua dimensão não representa nível de importância mas extensão geográfica de aglutinação. 

A distribuição geográfica desses focos segundo o método IDW é apresentada na Figura 54. 

 

Figura 54: Focos geográfico-culturais, obtidos pelo Método da Ponderação pelo Inverso da Distância, na Região 
do Médio Tejo 

 

Verifica-se pela análise da Figura 54 a diminuição do número de focos geográfico-culturais em 

toda a Região do Médio Tejo, comparativamente ao modelo anterior. 
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6.9.3 Áreas Interesse Cultural obtidas pelo Método das Áreas Quadriculares  

O método das áreas quadriculares será aplicado aos recursos culturais da Região do Médio Tejo 

com o objetivo de transpor a informação dos recursos culturais (pontos) para áreas. Foi gerada 

a quadrícula quadricular quilométrica em formato vetorial (1kmx1km), baseada na quadrícula 

militar da cartografia 1:25000 do Instituto Geográfico do Exército, que originou um total de 

3581 quadrículas, conforme Figura 55. 

 

Figura 55: Enquadramento da quadrícula quilométrica na carta militar 1:25000, para a Região do Médio Tejo  
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Posteriormente a mesma foi codificada com um código resultante da combinação de um código 

de linha alfabético de [A-CE] e um código de coluna numérico de [1-81], conforme Figura 56. 

 

 

Figura 56: Codificação da quadrícula quilométrica, da Região do Médio Tejo  
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Na Figura 57 apresenta-se um exemplo da codificação da quadrícula quilométrica para o 

município de Vila Nova da Barquinha. 

 

 

Figura 57: Exemplo da codificação da quadrícula quilométrica do município de Vila Nova da Barquinha  

 

Desta forma foram codificados todos os recursos arqueológicos, arquitetónicos, infraestruturas 

e equipamentos de Promoção Cultural e do conhecimento da Região do Médio Tejo, 

anteriormente identificados, com o código da quadrícula a que pertencem geograficamente 

(código linha/coluna), obtida pela sobreposição geográfica espacial. Para o efeito foi utilizada 

a operação de análise espacial de relacionamento entre as tabelas de join espacial. O resultado 

foi a introdução de um novo campo na tabela dos recursos, com o código da quadrícula 

quilométrica a que pertencem. 

 

 



 

218 

 

Áreas de Interesse Arqueológico-Cultural 

 

Para determinar as áreas geográficas de interesse Arqueológico-Cultural, recorreu-se ao 

software ArcGis® e definiu-se a metodologia de modelação parcial, de acordo com as 

orientações teóricas já descritas no Capítulo 4 e com o fluxograma de operações de análise 

apresentado na Figura 58. 

 

 

Figura 58: Fluxograma de operações de análise para o cálculo das áreas interesse arqueológico-cultural pelo 
método das áreas quadriculares, na Região do Médio Tejo 

 

 

O número de recursos arqueológicos de Interesse Cultural, por área quilométrica quadricular, 

foi calculado pelo somatório do número de recursos inseridos geograficamente na área 

geográfica correspondente.  
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Através da operação de análise – join espacial – relacionou-se o tema das áreas quilométricas 

quadriculares com o tema de recursos e o resultado foi um tema com a representação apenas 

das quadrículas quilométricas onde geograficamente existem recursos arqueológicos de 

Interesse Cultural, assim como um campo com o número total dos mesmos em cada área 

quilométrica quadricular.  

O número de recursos arqueológicos de Interesse Cultural, por área quilométrica é apresentado 

no Gráfico 31, com a distribuição geográfica representada na Figura 59, para um total de 339 

áreas quilométricas, onde se pode ter a perceção das áreas de maior concentração de recursos 

arqueológicos de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo. 

 

 

Gráfico 31: Nº de quadrículas/nº de recursos arqueológicos por área quilométrica, na Região do Médio Tejo 
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Figura 59: Número de sítios arqueológicos por área quilométrica, na Região do Médio Tejo  

 

O valor total do interesse Arqueológico-Cultural de cada área quilométrica foi calculado pelo 

somatório do valor do Interesse Cultural dos recursos arqueológicos que ficam geograficamente 

dentro dessa área.  
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Em seguida foi calculado o valor médio do Interesse Arqueológico-Cultural de uma área 

quilométrica, em função do número total de recursos que se encontram dentro dessa área e que 

foi também registado num novo campo da tabela de atributos do tema.  

Através da operação de sumariar tabelas – summarize – escolheu-se o campo Quad do tema de 

recursos de interesse e ativando a opção de soma – sum – do Interesse Cultural, obteve-se uma 

nova tabela que pela operação de análise – join – permitiu transferir os valores do Interesse 

Cultural para um novo campo da tabela de atributos do tema referente às áreas quilométricas. 

Os valores do Interesse Cultural por área quilométrica quadricular foram agrupados em três 

classes de interesse: regular, satisfatório e superlativo, de acordo com a escala de valores 

definida para o Interesse Cultural dos recursos arqueológicos e aferida com base no fator 

Raridade dos Sítios, dando origem às Áreas de Interesse Arqueológico-Cultural, com a 

identificação clara das aglomerações culturais e com a distribuição geográfica representada na 

Figura 60. 
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Figura 60: Áreas de Interesse Arqueológico-Cultural, obtidas pelo método das áreas quadriculares, na Região do 
Médio Tejo 
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No Gráfico 32 encontra-se referenciada a proporção relativa das classes em função das 

categorias das Áreas de Interesse Cultural. 

 

 

Gráfico 32: % de Áreas de Interesse Arqueológico-Cultural, em função do nível de Interesse Cultural, na Região 
do Médio Tejo 

 

Comparando a % dos recursos arqueológicos segundo o seu nível de interesse arqueológico-

cultural com a % de áreas de interesse Arqueológico-Cultural, em função do nível de interesse 

cultural, verifica-se uniformização das classes, o que leva a concluir que numa determinada 

área o valor do Interesse Cultural de um sítio arqueológico por si só não é suficiente para dar 

maior ou menor importância a essa área. 
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Áreas de Interesse Arquitetónico-Cultural  

 

Para determinar as áreas quilométricas quadriculares de Interesse Arquitetónico-Cultural, 

recorreu-se ao software ArcGis® e definiu-se a metodologia de modelação parcial, de acordo 

com as orientações teóricas já descritas no Capítulo 4 e com o fluxograma de operações de 

análise representado na Figura 61. 

 

Figura 61: Fluxograma de operações de análise para o cálculo das Áreas Interesse Arqueológico-Cultural, na 
Região do Médio Tejo 

 

O número de recursos arquitetónicos de Interesse Cultural, por área quilométrica quadricular, 

foi calculado pelo somatório do número de recursos inseridos geograficamente na área 

geográfica correspondente.  
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Através da operação de análise – join espacial – relacionou-se o tema das áreas quilométricas 

quadriculares com o tema de recursos e o resultado foi um tema com a representação apenas 

das quadrículas quilométricas onde geograficamente existem recursos arquitetónicos de 

Interesse Cultural, assim como um campo com o número total dos mesmos em cada área.  

O número de recursos arquitetónicos de Interesse Cultural, por área quilométrica quadricular é 

apresentado no Gráfico 33, com a distribuição geográfica representada na Figura 62, para um 

total de 307 áreas quilométricas quadriculares, onde se pode ter a perceção das áreas de maior 

concentração de recursos arquitetónicos de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo. 

 

 

 

Gráfico 33: Nº de áreas quilométricas quadriculares/nº de recursos arquitetónicos por área, na Região do Médio 
Tejo  
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Figura 62: Número de bens arquitetónicos, por área quilométrica, na Região do Médio Tejo 
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O valor total do Interesse Arquitetónico-Cultural de cada área quilométrica quadricular foi 

calculado pelo somatório do valor do Interesse Cultural dos recursos arquitetónicos que ficam 

geograficamente dentro dessa área.  

Através da operação de sumariar tabelas - summarize - escolheu-se o campo Quad do tema de 

recursos de interesse e ativando a opção de soma - sum - do Interesse Cultural, obteve-se uma 

nova tabela que pela operação de análise - join - permitiu transferir os valores do Interesse 

Cultural para um novo campo da tabela de atributos do tema relativo à área quadricular 

quilométrica. 

Os valores do Interesse Cultural por área foram agrupados em três classes: regular, satisfatório 

e superlativo, de acordo com o critério de que todos os recursos arquitetónicos de classificação 

cultural superior ficariam na classe de maior interesse, dando origem à representação geográfica 

das Áreas de Interesse Arquitetónico-Cultural, com a identificação clara das aglomerações 

culturais com a distribuição geográfica representada na Figura 63. 
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Figura 63: Áreas de Interesse Arquitetónico-Cultural, obtidas pelo método das áreas quadriculares, na Região do 
Médio Tejo 

 

 

 

 

 



 

229 

 

No Gráfico 34 encontra-se referenciada a proporção relativa das classes em função das 

categorias das Áreas de Interesse Cultural. 

 

Gráfico 34: % de Áreas de Interesse Arquitetónico-Cultural, em função do nível de Interesse Cultural, na Região 
do Médio Tejo 

 

 

Comparando a % dos bens arquitetónicos segundo o seu nível de interesse Arquitetónico-

Cultural e a % de áreas de Interesse Arquitetónico-Cultural, em função do nível de Interesse 

Cultural, verifica-se uniformização das classes, o que leva a concluir que numa determinada 

área o valor do Interesse Cultural de um bem arquitetónico por si só não é suficiente para dar 

maior ou menor importância a essa área. 
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Áreas de Interesse para a Promoção Cultural e do Conhecimento  

 

Para determinar as áreas quilométricas quadriculares de Interesse para a Promoção Cultural e 

do Conhecimento, recorreu-se a um SIG e respetiva modelação parcial, de acordo com as 

orientações teóricas já descritas no Capítulo 4 e com o fluxograma de operações de análise 

representado na Figura 64. 

 

Figura 64: Fluxograma de operações de análise para o cálculo das áreas de Interesse para a Promoção Cultural e 
do Conhecimento, na Região do Médio Tejo 

 

 

 

O número de recursos culturais de Promoção Cultural e do Conhecimento, por área quilométrica 

quadricular, foi calculado pelo somatório do número de recursos inseridos geograficamente 

nessa área.  
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Através da operação de análise – join espacial – relacionou-se o tema da área quilométrica 

quadricular com o tema de recursos e o resultado foi um tema (polígonos) com a representação 

apenas das áreas quilométricas quadriculares onde geograficamente existem os recursos de 

Promoção Cultural e do conhecimento, assim como um campo com o número total dos mesmos 

para cada área. 

O número de recursos de Promoção Cultural e do conhecimento, por área quilométrica 

quadricular é apresentado no Gráfico 35, com a distribuição geográfica representada na Figura 

65, para um total de 60 áreas quilométricas quadriculares e onde se pode ter a perceção das 

áreas de maior concentração na Região do Médio Tejo. 

 

 

Gráfico 35: Nº de áreas quilométricas quadrículas/nº de recursos de Promoção Cultural e do Conhecimento, por 
área quilométrica quadricular, na Região do Médio Tejo  
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Figura 65: Número de recursos potenciadores de Promoção Cultural e de Conhecimento, por área quilométrica 
quadricular, na Região do Médio Tejo  
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O valor do interesse total atribuído aos recursos de Promoção Cultural e do Conhecimento, para 

cada área quilométrica quadricular foi calculado pelo somatório do valor do nível de Interesse 

Cultural dos recursos que ficam geograficamente dentro dessa área e que foi registado num 

novo campo da tabela de atributos do tema. 

Através da operação de sumariar tabelas - summarize - escolheu-se o campo Quad do tema de 

recursos e ativando a opção de soma - sum - do Interesse Cultural, obteve-se uma nova tabela 

que pela operação de análise - join - permitiu transferir os valores do Interesse Cultural para um 

novo campo da tabela de atributos do tema referente à área. 

Os valores do Interesse Cultural por área foram agrupados em três classes: regular, satisfatório 

e superlativo, de acordo com o critério de que todos os recursos de Promoção Cultural e do 

Conhecimento de valor cultural máximo, ficariam na classe de maior interesse, dando origem 

à representação geográfica das Áreas de Interesse para a Promoção Cultural e do Conhecimento, 

com a identificação clara das aglomerações culturais, com a distribuição geográfica 

representada na Figura 66. 
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Figura 66: Áreas de Interesse para a Promoção Cultural e do Conhecimento, obtidas pelo Método das Áreas 
Quadriculares, na Região do Médio Tejo 
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No Gráfico 36 encontra-se referenciada a proporção relativa das classes em função das 

categorias das Áreas de Interesse Cultural. 

 

 

Gráfico 36: % de Áreas de Interesse para a Promoção Cultural e do Conhecimento, em função do nível de Interesse 
Cultural, na Região do Médio Tejo 

 

Comparando a % dos recursos de Promoção Cultural e do Conhecimento, segundo o seu nível 

de Interesse Cultural e a % de Áreas de Interesse para a Promoção Cultural e do Conhecimento, 

em função do nível de Interesse Cultural, verifica-se uniformização das classes, o que leva a 

concluir que numa determinada área o valor do Interesse Cultural deste tipo de recursos por si 

só não é suficiente para dar maior ou menor importância a essa área. 
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Para determinar as Áreas de Interesse Cultural Final, procedeu-se à modelação das sínteses 

parciais resultantes, de acordo com as orientações teóricas já descritas no Capítulo 4 e com o 

fluxograma de operações de análise representado na Figura 67. 

 

 

Figura 67: Fluxograma de operações de análise para a determinação das áreas de Interesse Cultural, pelo Método 
das Quadrículas, na Região do Médio Tejo 
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Foi efetuada a junção dos recursos culturais resultantes das sínteses parciais de Interesse 

Cultural, por área quilométrica quadricular, sendo consideradas 588 áreas. O valor do Interesse 

Cultural parcial médio para cada categoria de recurso cultural, foi calculado através da relação 

entre o total do valor de Interesse Cultural desse recurso e o nº de registos desse recurso dentro 

da área quilométrica quadricular e registado na tabela em campos criados para o efeito.  

O valor final do Interesse Cultural de cada área quadricular quilométrica foi calculado pela 

acumulação do valor médio do Interesse Cultural de cada categoria de recursos, com base nas 

ponderações para cálculo do Interesse Cultural propostas na Tabela 6 e registado num campo 

criado para o efeito. Os resultados obtidos apresentam-se na Tabela 20, com as respetivas 

fórmula de cálculo. 

 

Formula de Cálculo do Interesse Cultural final #Áreas # Internacional 

(A) Arqueológico ou  

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" = 0 AND "IC_InfraC" = 0 

(B) Arquitetónico ou  

"IC_SArq" = 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_InfraC" = 0 

(C) Infraestrutura e Equipamentos Culturais 

"IC_SArq" = 0 AND "IC_BArqt" = 0 AND "IC_InfraC" <> 0 

260 

 

211 

 

20 

 

2 

 

2 

 

4 

(A) Arqueológico + (B) Arquitetónico +  

(C) Infraestrutura e Equipamentos Culturais 

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_InfraC" <> 0 

15 6 

 (A) Arqueológico + (B) Arquitetónico  

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_InfraC" = 0 

57 4 

(A) Arqueológico + (C) Infraestruturas e Equipamentos Culturais 

"IC_SArq" <> 0 AND "IC_BArqt" = 0 AND "IC_InfraC" <> 0 

2 0 

 (B) Arquitetónico + (C) Infraestrutura e Equipamentos Culturais  

"IC_SArq" = 0 AND "IC_BArqt" <> 0 AND "IC_InfraC" <> 0 

23 5 

Total 588 23 

Tabela 20: Cálculo do Interesse Cultural Final dos recursos culturais, na Região do Médio Tejo 
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O número de áreas quilométricas quadriculares versus o número de recursos de Interesse 

Cultural, é apresentado no Gráfico 37. 

 

 

Gráfico 37: Total de recursos de Interesse Cultural, por área quilométrica quadricular, na Região do Médio Tejo 

 

Pela análise do gráfico pode ter-se a perceção da dispersão dos recursos de Interesse Cultural, 

na Região do Médio Tejo, assim como: 

- as áreas quilométricas quadriculares com apenas um recurso de Interesse Cultural 

representa 65% do total das Áreas de Interesse Cultural;  

- as áreas quadriculares com dois a seis recursos de interesse Cultural 31% do total das 

Áreas de Interesse Cultural; 

- as áreas quadriculares com mais de sete recursos de interesse Cultural representam 

apenas 4% do total das Áreas de Interesse Cultural. 

 

A perceção da distribuição geográfica desta análise é dada pela Figura 68, onde se procedeu à 

agregação dos valores finais do Interesse Cultural, em três classes de interesse: regular, 

satisfatório e superlativo. 
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Figura 68: Nível de Interesse Cultural por Área Quadricular, na Região do Médio Tejo 
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Com base na Figura 68, foram identificados os focos geográficos, recorrendo a áreas circulares 

que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o conjunto de recursos da classe de maior 

Interesse Cultural (Interesse Superlativo). A sua dimensão não representa nível de importância 

mas extensão geográfica de aglutinação. A distribuição geográfica desses focos, com base no 

Método das Áreas Quadriculares é apresentada na Figura 69. 

 

Figura 69: Focos geográfico-culturais obtidos pelo Método das Áreas Quadriculares, na Região do Médio Tejo 
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Com base na análise da Figura 69 verifica-se a dispersão dos focos de Interesse Cultural pela 

Região do Médio Tejo. Verifica-se que é em Tomar que surge o maior foco cultural, devido à 

extensão/concentração geográfica dos recursos de Interesse Cultural, enquanto na Sertã a 

dimensão do foco cultural deve-se à extensão/dispersão geográfica dos pontos de interesse 

cultural derivada da Arte Rupestre.  

 

 

6.9.4 Síntese Comparativa dos Métodos 

 

A aplicação dos três Métodos permitiu identificar focos temáticos em diferente número. A 

Tabela 21 apresenta a síntese de resultados obtidos. 

 

Focos Culturais 

Temáticos 

Polígonos  

de Thiessen 

Inverso  

da Distância 

Áreas 

Quadriculares 

Arqueológico 9 7 11 

Arquitetónico 3 3 10 

Lúdico 8 6 6 

Arqueológico e Arquitetónico - 1 - 

Arquitetónico e Lúdico 2 1 1 

Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico 6 2 2 

Total 28 20 30 

 

Tabela 21: Nº de focos-culturais obtidos em função de diferentes Métodos, na Região do Médio Tejo 

 

A análise da Tabela 21 permite verificar que o Método das Áreas Quadriculares é aquele que 

origina um maior número de focos culturais, evidenciando o potencial de agregação dos 

recursos culturais. 
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6.10 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A partir das opções de análise estatística do ArcGis®/Toolbox/SpatialStatistics estão 

disponíveis ferramentas analíticas de mapeamento de aglomerações (clusters), nomeadamente 

o Índice de Morans [Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans's I)] e o Índice de 

Getis-Ord Gi [Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)]. A aplicação destes dois índices será 

efetuada diretamente ao tema final dos recursos de Interesse Cultural obtidos diretamente da 

sua representação geográfica e valor de Interesse Cultural associado e aos recursos de culturais 

obtidos pelo Método das Áreas Quadriculares que em o valor do Interesse Cultural representa 

a média do valor de interesse dos recursos culturais inseridos geograficamente dentro da área 

quilométrica quadricular. 

Para o cálculo do Índice de Morans, índice de autocorrelação espacial foi considerada a relação 

espacial inverso da distância, ou seja o ponto mais próximo tem uma influência maior que os 

que estão mais longe. Para calcular a distância entre dois pontos foi utilizada a distância 

euclidiana (linha reta entre dois pontos). Nenhum valor foi especificado para o limite de 

distância, ou seja a distância mínima para garantir que cada ponto tem pelo menos um vizinho 

será identificada de forma automática. 

Para o cálculo do Índice de Getis-Ord Gi, índice que procura identificar concentrações locais 

de baixos e elevados valores num atributo e permite medir o grau de associação entre a 

concentração de pontos ponderados e todos os outros pontos que se encontram a uma distância 

– foi considerada a relação espacial inverso da distância, ou seja os pontos mais próximos têm 

uma influência maior que os que estão mais longe. Para calcular a distância entre dois pontos, 

foi utilizada a distância euclidiana (linha reta entre dois pontos). Nenhum valor foi especificado 

para o limite de distância, ou seja a distância mínima para garantir que cada ponto tem pelo 

menos um vizinho será identificada de forma automática. 
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A partir do tema final dos recursos do Médio Tejo, com os valores finais de Interesse Cultural 

agregados, foram determinadas as aglomerações segundo os métodos estatísticos referidos. No 

cálculo do Índice de Morans a distância mínima gerada automaticamente de modo a garantir 

que cada ponto tem pelo menos um vizinho foi de 6842m. O resultado geográfico da aplicação 

do Índice é apresentado na Figura 70. 

 

Figura 70: Índice de Morans aplicado aos recursos culturais, da Região do Médio Tejo 
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Com base na Figura 70, foram identificados os focos geográfico-culturais, recorrendo a áreas 

circulares que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o conjunto dos recursos culturais. 

A sua dimensão não representa importância mas extensão geográfica de aglutinação. A 

distribuição geográfica desses focos, segundo o Índice de Morans, é apresentada na Figura 71. 

 

Figura 71: Focos geográfico-culturais, segundo o Índice de Morans, na Região do Médio Tejo 

 



 

245 

 

No cálculo do Índice Getis-Ord Gi a distância mínima gerada automaticamente de modo a 

garantir que cada ponto tem pelo menos um vizinho foi de 6842m. O resultado geográfico da 

aplicação do Índice é apresentado na Figura 72. 

 

Figura 72: Índice de Getis-Ord Gi aplicado aos recursos culturais, na Região do Médio Tejo 
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Com base na Figura 72, foram identificados os focos geográfico-culturais, recorrendo a áreas 

circulares que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o conjunto de recursos culturais. A 

sua dimensão não representa importância mas extensão geográfica de aglutinação. A 

distribuição geográfica desses focos, segundo o Índice de Getis-Ord Gi, é apresentada na Figura 

73. 

 

Figura 73: Focos geográfico-culturais, segundo o Índice de Getis-Ord Gi, na Região do Médio Tejo 
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Para testar os resultados obtidos pelo Método das Áreas Quadriculares, converteu-se as áreas 

quilométricas em pontos, representando os centróides das áreas, ou seja o centro geométrico da 

área.  

Os valores finais de Interesse Cultural foram transferidos para o novo tema que servirá para 

determinar as aglomerações através do Índice de Morans e do Índice de Getis-Ord Gi, com o 

objetivo de validação das áreas determinadas anteriormente.  

No cálculo do Índice de Morans a distância mínima gerada automaticamente de modo a garantir 

que cada ponto tem pelo menos um vizinho, foi de 7212m. O resultado geográfico da aplicação 

do Índice é apresentado na Figura 74. 
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Figura 74: Índice de Morans aplicado ao centróide das áreas quadriculares de Interesse Cultural, da Região do 
Médio Tejo 

 

Com base na Figura 74, foram identificados os focos geográfico-culturais, recorrendo a áreas 

circulares que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o maior conjunto de pontos que 

representam as áreas quadriculares quilométricas, de Interesse Cultural. A sua dimensão não 

representa importância mas extensão geográfica de aglutinação. A distribuição geográfica 

desses focos, segundo o Índice de Morans é apresentada na Figura 75. 
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Figura 75: Focos geográfico-culturais, obtidos pela aplicação do Índice de Morans, (Método das Áreas 
Quadriculares), na Região do Médio Tejo 
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No cálculo do Índice de Getis-Ord Gi a distância mínima gerada automaticamente de modo a 

garantir que cada ponto tem pelo menos um vizinho foi de 7212m. O resultado geográfico da 

aplicação do Índice é apresentado na Figura 76.  

 

Figura 76: Índice de Getis-Ord Gi, aplicado ao centróide das Áreas Quadriculares de Interesse Cultural, na Região 
do Médio Tejo 
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Com base na Figura 76, foram identificados os focos culturais, recorrendo a áreas circulares 

que foram desenhadas com o objetivo de abarcar o maior conjunto de pontos que representam 

as áreas quadriculares quilométricas, de Interesse Cultural. A sua dimensão não representa 

importância mas extensão geográfica de aglutinação. A distribuição geográfica desses focos, 

segundo o Índice de Getis-Ord Gi, é apresentada na Figura 77. 

 

 

Figura 77: Focos geográfico-culturais, obtidos pela aplicação do Índice de Getis-Ord Gi, (Método das Áreas 
Quadriculares), na Região do Médio Tejo 
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A aplicação dos dois índices permitiu identificar focos culturais temáticos em diferente número.  

A Tabela 22 apresenta a síntese de resultados obtidos. 

 

Focos Culturais 

Temáticos 

Índice de Morgan Índice de Getis-Ord Gi 

(pontos) (centróides) (pontos) (centróides) 

Arqueológico 10 9 8 8 

Arquitetónico 12 9 14 9 

Lúdico 7 6 7 6 

Arqueológico e Arquitetónico 2 2 2 1 

Arquitetónico e Lúdico 1 1 3 1 

Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico 5 2 6 2 

Total 37 29 40 27 

Tabela 22: Nº de focos culturais temáticos obtidos em função de diferentes Índices, na Região do Médio Tejo 

 

Os resultados geográficos obtidos foram sobrepostos espacialmente com o objetivo de fazer 

uma análise comparativa e apresentam-se na Figura 78. 

A análise da Tabela 22 e da Figura 78 permite verificar que o Método das Áreas Quadriculares 

é aquele que origina um maior número de focos culturais, evidenciando o potencial de 

agregação dos recursos de Interesse Cultural.  
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Figura 78: Focos geográfico-culturais, obtidos pela aplicação do Índice de Morans e Getis-Ord Gi, aos recursos 
de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo 
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6.11 CONCLUSÕES   

Os resultados obtidos para o número de focos culturais temáticos pelos Métodos dos Polígonos 

de Thiessen e o Inverso da Distância, e a sua validação pelos Índices de Morans e Getis-Ord 

Gi, aplicados aos recursos culturais (pontos) são apresentados na Figura 79 e Figura 80, com a 

respetiva síntese na Tabela 23. 

 

Figura 79: Validação dos Focos geográfico-culturais (pontos) obtidos pelo Método dos Polígonos de Thiessen, na 
Região do Médio Tejo 
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Figura 80: Validação dos Focos geográfico-culturais (pontos) obtidos pelo Método do Inverso da Distância, na 
Região do Médio Tejo 
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Focos Culturais 

Temáticos 

Polígonos  

de Thiessen 

Inverso  

da Distância 

I. Morans 

(pontos) 

I. Getis-Ord Gi 

(pontos) 

Arqueológico 9 7 10 8 

Arquitetónico 3 3 12 14 

Lúdico 8 6 7 7 

Arqueológico e Arquitetónico - 1 2 2 

Arquitetónico e Lúdico 2 1 1 3 

Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico 6 2 5 6 

Total 28 20 37 40 

Tabela 23: Nº de focos culturais temáticos obtidos em função de diferentes Índices, na Região do Médio Tejo 

 

Da análise verifica-se que a validação dos focos com base nos Índices de Morans e Getis-Ord 

Gi, identifica correlações espacial que deram origem a novos focos culturais em número 

bastante significativo. Este resultado leva a uma futura reflexão de maior detalhe quanto à 

relação dos focos com as dinâmicas territoriais, aprofundando o potencial cultural dos novos 

focos identificados. 

Os resultados obtidos para o número de focos culturais temáticos pelo Método das Áreas 

Quadriculares, e a sua validação pelos Índices de Morans e Getis-Ord Gi, aplicados aos recursos 

culturais (centróides) apresentam-se na Figura 81, com a respetiva síntese na Tabela 24. 
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Figura 81: Validação dos Focos geográfico-culturais (pontos) obtidos pelo Método das Áreas Quadriculares, na 
Região do Médio Tejo 
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Focos Culturais 

Temáticos 

Áreas 

Quadriculares 

I. Morans 

(centróides) 

I. Getis-Ord Gi  

(centróides) 

Arqueológico 11 9 8 

Arquitetónico 10 9 9 

Lúdico 6 6 6 

Arqueológico e Arquitetónico - 2 1 

Arquitetónico e Lúdico 1 1 1 

Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico 2 2 2 

Total 30 29 27 

Tabela 24: Nº de focos culturais temáticos obtidos em função de diferentes Índices, na Região do Médio Tejo 

 

Da análise verifica-se que a validação dos focos com base nos Índices de Morans e Getis-Ord 

Gi, identifica correlações espacial que confirmam os focos culturais já identificados, embora se 

verifique o aparecimento de novos em detrimento do desaparecimento de outros. Este resultado 

leva a uma futura reflexão de maior detalhe quanto à relação dos focos com as dinâmicas 

territoriais, aprofundando o potencial cultural dos novos focos identificados. 

 

Comparando os métodos aplicados, é possível compreender onde estão situados 

geograficamente os focos geográfico-culturais na Região do Médio Tejo, podendo haver 

variações consoante a importância dada aos recursos culturais existentes.  

Neste sentido propõe-se as seguintes Áreas de Interesse Cultural (com potencial de 

desenvolvimento) para a Região do Médio Tejo, por município, propondo-se a sua articulação 

em rede numa lógica supramunicipal, de acordo com a Tabela 25. 
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Concelhos Áreas de Interesse Cultural 

Abrantes - Centro Urbano de Abrantes – Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico-Cultural 
- Amoreira e Souto – Arqueológico-Cultural 
- Tramagal – Arquitetónico e Lúdico-Cultural 

Alcanena - Minde – Lúdico Cultural  
- Olhos de Água – Lúdico Cultural (Ambiental) 
- Louriceira – Arquitetónico Cultural 

Constância - Centro Urbano - Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico – Cultural 
- Santa Bárbara – Lúdico-Cultural (Astronomia) 

Entroncamento - Centro ferroviário – Lúdico-Cultural 
Ferreira do Zêzere - Avescasta e Areias – Arqueológico-Cultural 

- Dornes – Arquitetónico e Arqueológico-Cultural 
Mação - Centro Urbano de Mação – Arquitetónico e Lúdico – Cultural 

- Amêndoa, Caratão e Castelo – Arqueológico-Cultural 
Ourém - Centro Urbano de Ourém – Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico-Cultural 

- Fátima – Lúdico-Cultural (Religioso) 
Sardoal - Centro Urbano do Sardoal – Arquitetónico-Cultural 
Sertã - Ermida e Figueiredo – Arqueológico-Cultural 

- Centro Urbano da Sertã – Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico-Cultural 
- Pedrógão Pequeno – Arquitetónico-Cultural 

Tomar - Centro Urbano de Tomar – Arqueológico, Arquitetónico e Lúdico-Cultural 
Torres Novas - Caveira, Almonda e Lapas – Arqueológico-Cultural 
Vila de Rei - Centro Geodésico – Lúdico-Cultural 
Vila Nova da Barquinha - Castelo de Almourol – Arquitetónico-Cultural 

- Centro Urbano da Barquinha – Lúdico-Cultural 

Tabela 25: Proposta temática de Áreas de Interesse Cultural, na Região do Médio Tejo 

 

Fica assim constituída a base de discussão para a definição futura de uma estratégia cultural de 

intervenção territorial para a Região do Médio Tejo, com a constituição de um rede cultural de 

inter-relações supramunicipais (Rebelo et al, 2008) entre as Áreas de Interesse Cultural 

identificadas, embora umas mais avançadas do que outras do ponto de vista da dinamização e 

Promoção Cultural.  
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REFLEXÃO FINAL E CONCLUSÕES 

O objetivo proposto por este estudo foi atingido e permitiu o aprofundamento do 

desenvolvimento metodológico ao nível dos instrumentos de análise suportados pelas 

Tecnologias de Informação Geográfica, no apoio à Gestão do Património Cultural, no domínio 

da Gestão do Território, dando visibilidade à sua importância ao nível do apoio à decisão 

geográfica, articulando três áreas do conhecimento. Neste sentido destaca-se a importância da 

componente geográfica dos recursos culturais para uma visão territorial de conjunto, 

fundamental para compreender o contexto histórico-cultural de um território, base de discussão 

de uma estratégia de Gestão do Património Cultural. O modelo metodológico de análise SIG 

permitiu definir Áreas de Interesse Cultural e os respetivos Focos Culturais que constituem a 

base de partida para a discussão de uma Estratégia de Gestão do Património Cultural e 

consequentemente de Gestão Integrada do Território de nível Supramunicipal, onde a 

componente espacial incrementa eficácia no processo futuro de intervenção. 

 

Sobre o Modelo Metodológico proposto 

O modelo metodológico e os resultados obtidos pela sua aplicação revelam consistência e 

adequabilidade no plano da contribuição metodológica, sobretudo ao nível da 

operacionalização técnica. Com base em conteúdos teóricos e na sua operacionalização através 

dos instrumentos tecnológicos de gestão da informação geográfica é possível caracterizar 

geograficamente os recursos culturais de um território de uma forma eficaz, e fazer o seu estudo 

de uma forma integrada. A modelação SIG é fundamental para otimizar a aplicabilidade deste 

tipo de modelos assim como a eficaz produção cartográfica de suporte à análise de resultados. 

Os métodos de análise espacial utilizados para identificar as Áreas de Interesse Cultural 

revelaram-se eficazes sobretudo nas áreas de maior aglomeração de recursos culturais com 

níveis de interesse mais elevados. A utilização de modelos estatísticos de validação revelou-se 

importante e eficaz, sobretudo no Método das Áreas Quadriculares. Nos Métodos dos Polígonos 

de Thiessen e no Inverso da Distância modelos estatísticos de validação identificaram Áreas de 

Interesse Cultural não expectáveis. No entanto numa discussão mais aprofundada de conjunto 

é possível encontrar complementaridades e sinergias entre os métodos e os modelos estatísticos 

de validação, consolidando assim a definição dos focos geográfico-culturais. 
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Sabendo que a qualidade das bases de dados utilizadas são fundamentais para a qualidade das 

análises e consequentemente dos resultados, verificou-se no entanto de uma forma geral que os 

mesmos vão de encontro às realidades territoriais existentes, muito embora seja necessário 

cruzar os resultados com os níveis de dinâmica territorial e seu potencial cultural. 

 

A dimensão patrimonial exprime uma solidariedade intergeração e uma dimensão moral com 

referência a valores éticos, que pressupõe a seleção de uma herança cultural em função de 

valores defendidos e estabelecidos. A construção patrimonial é uma criação do passado no 

presente, que tanto pode promover a capacitação crítica como a alienação, conduzindo neste 

caso a tensões interculturais que não raro conduziram a conflitos. As políticas públicas de 

promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios devem ter em consideração o 

Património Cultural, alavancando as suas estratégias de intervenção nos vários domínios da 

Gestão do Território. Neste processo, o Património Cultural material (e a histórica 

academicamente construída) é mais relevante, pois é suscetível de múltiplas apropriações por 

segmentos socioculturais com interesses distintos, o que não ocorre com o chamado património 

imaterial (e com a memória), que releva mais da emoção e da perspetiva imediata que da razão 

e da perspetiva mediatizada. Assim deve-se considerar o Património Cultural como um recurso 

contextualizado (Schiller, 2007). 

 

Sobre os objetivos e resultados pretendidos 

Neste sentido o objetivo principal deste estudo foi compreender e articular a necessidade da 

gestão dos recursos culturais numa lógica supramunicipal, com intuito de obter uma visão 

geográfica integrada dos mesmos, baseada num modelo de identificação de Áreas de Interesse 

Cultural, devidamente estruturado em critérios objetivos, que permitisse identificar os Focos 

Geográfico-Culturais, por aglomeração de recursos de elevado Interesse Cultural. 

Os conceitos teóricos que permitiram responder à pergunta inicialmente formulada: Qual o 

contributo das Tecnologias de Informação Geográfica, nomeadamente os Sistemas de 

Informação Geográfica, para um incremento da eficácia da Gestão do Património Cultural, 

no âmbito da Gestão Integrada do Território a nível supramunicipal? Foram apresentados e 

articulados entre eles de forma a constituírem o suporte teórico do estudo.  
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O modelo metodológico definido foi estruturado no sentido de representar e modelar de forma 

inovadora a informação relativa aos recursos culturais, a partir de uma metodologia que 

estabeleceu os critérios de classificação de modo a hierarquizá-los em níveis de Interesse 

Cultural.  

Foram consideradas apenas três categorias de recursos culturais com representação de nível 

geográfico: (1) o património arqueológico (com um forte desenvolvimento ao nível da 

diferenciação do seu Interesse Cultural); (2) o património construído (apenas com o critério de 

classificação para diferenciação do seu Interesse Cultural); (3) as infraestruturas e 

equipamentos de Promoção Cultural e de Conhecimento (apenas com o critério tipológico, para 

diferenciação do seu Interesse Cultural). Não foi contemplando o património imaterial pelo 

facto de não existir ainda uma base de informação organizada, tal não quer dizer que o modelo 

não possa vir a contemplar no futuro esta tipologia de recursos culturais. O modelo define 

também diferentes métodos de análise espacial de validação geoestatística, baseados no 

conceito de correlação espacial, que permitiram validar os focos geográfico-culturais temáticos 

identificados. 

 

Sobre a aplicação do Modelo à Região do Médio Tejo 

A Região do Médio Tejo foi a área geográfica escolhida como caso de estudo para testar o 

modelo definido. É uma Região que assume uma posição geográfica privilegiada no território 

de Portugal Continental pela sua localização central e riqueza cultural. A importância da 

identificação e enquadramento dos recursos culturais no contexto geográfico da Região foi 

fundamental para compreender o seu contexto histórico-cultural. A Região possui uma história 

muito antiga da sua ocupação humana comprovada pelos inúmeros achados arqueológicos, 

tendo também atraído a presença de outros povos ao longo do tempo como os romanos e os 

árabes, assim como a sua ligação especial com a época da fundação do Estado Português, 

nomeadamente com a Ordem dos Templários, mais tarde Ordem de Cristo, ainda hoje 

testemunhada pela presença militar em seis dos castelos: Abrantes, Almourol, Ourém, Tomar, 

Torres Novas e Sertã. A riqueza herdada de recursos histórico-culturais e o seu potencial 

turístico-cultural, com especial destaque para o Convento de Cristo e o Santuário de Fátima, 

tornam esta Região atrativa do ponto de vista nacional e internacional. 

A aplicação do modelo metodológico permitiu construir uma base de dados geográfico-cultural 

da Região, apoiada em tecnologia SIG, partindo das bases de dados oficiais disponibilizadas 
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pelas instituições oficiais competentes. Estas bases de dados apresentam lacunas, sobretudo ao 

nível da sua articulação com a produção científica das estruturas e serviços de promoção da 

investigação (que também atribuem valor ao Património Cultural) e por esse motivo apresentam 

limitações estruturais e cientificas que poderiam facilmente ser ultrapassadas. Este facto 

condicionou os resultados obtidos, muito embora se tenha verificado, de uma forma geral, que 

os mesmos identificam claramente as áreas de Interesse Cultural da Região, umas já com uma 

dinâmica instalada, outras com potencial para serem dinamizadas. 

Os recursos arqueológicos foram modelados de uma forma mais exaustiva e detalhada por 

muitos deles constituírem apenas vestígios arqueológicos. Por esse motivo foi necessário 

avaliar e compreender a sua significância científica, bem como o detalhe das suas principais 

fragilidades e potencialidades. Essa avaliação gerou a classificação dos registos arqueológicos, 

com base nos critérios definidos, originando um resultado que poderá ser discutido, pois para 

diferentes classificações, podem ser originados diferentes resultados. A classificação assentou 

na interpretação/visão e conhecimento de quem os classifica, assume-se este método como uma 

limitação à interpretação dos resultados. Neste sentido propõe-se constituir uma equipa de 

especialistas conhecedores dos recursos arqueológicos da Região que possam conjuntamente 

produzir uma classificação mais fina e refletida sobre a classificação dos critérios.  

Os recursos arquitetónicos foram apenas modelados no critério classificação oficial, o que não 

obrigou a um estudo bibliográfico exaustivo, muito embora sejam também discutíveis os 

critérios utilizados e a sua hierarquia de importância cultural. Neste domínio o modelo poderá 

ser aprofundado sobretudo ao nível de novos critérios de classificação do Interesse Cultural dos 

bens imóveis, colocando-se as mesmas questões já enumeradas relativamente aos recursos 

arqueológicos. 

Os recursos de Promoção Cultural e do conhecimento foram apenas modelados segundo a sua 

tipologia, atribuindo-se uma diferenciação hierárquica de importância comparativa entre eles, 

para a sua promoção. Neste domínio o modelo poderá ser aprofundado também ao nível da 

definição de novos critérios de classificação e da sua articulação com a contabilização de 

projetos de âmbito cultural de forma a compreender as dinâmicas dos mesmos. 

Verificou-se ainda algumas limitações na utilização da tecnologia pelas entidades oficiais, 

nomeadamente ao nível da disponibilização da informação de base.  

Embora a mesma já esteja generalizada ao nível dos utilizadores, ao nível das definição de 

metodologias e sobretudo ao nível na qualidade da informação produzida está ainda muito 
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aquém do seria desejável. Neste sentido foi necessário fazer uma inspeção a todos os registos 

das bases de dados oficiais para correção das posições geográficas dos recursos culturais, 

admitindo o erro de um quilómetro (dimensão da quadrícula) no caso dos sítios arqueológicos, 

que na maioria dos casos são “áreas arqueológicas” de intervenção. Os resultados parciais 

obtidos para cada categoria de recursos culturais, foram modelados conjuntamente pela 

aplicação de vários métodos de análise espacial e interpolação estatística que originaram 

diferentes resultados, ou seja diferentes focos geográfico-culturais. No entanto comparando os 

métodos aplicados, é possível compreender onde estão situados geograficamente esses focos na 

Região, podendo haver variações consoante a importância dada aos recursos culturais. O 

resultado final foi na sua generalidade ao encontro do conhecimento empírico da Região e 

indicia uma riqueza patrimonial vasta, constituindo a expressão da identidade da Região do 

Médio Tejo, revestindo-se de importância quer nacional quer internacional. Esta riqueza 

cultural foi assim convertida em Áreas de Interesse Cultural, base de discussão para a definição 

de uma estratégia de intervenção cultural a implementar pela Comunidade Intermunicipal numa 

abordagem top-down, ou seja partindo de uma visão holística e respeitando a hierarquia 

regional-intermunicipal-local para que a Gestão do Património Cultural no seu conjunto, possa 

ser valorizado o património e o território de uma forma integrada. 

Foram assim criadas as bases para iniciar a discussão para a conceção de uma estratégia de 

gestão supramunicipal do Património Cultural, que permita potenciar os focos geográfico-

culturais da Região do Médio Tejo identificados e que deve apostar na afirmação das 

potencialidades culturais do território, assim como nos seus fatores de diferenciação cultural. 

A articulação do Património Cultural com a sua envolvente deve estar na linha da frente dessa 

estratégia, de forma a incentivar/potenciar áreas de aglomeração com maior potencial cultural, 

com destaque para a importância da formação/investigação nos processos de concertação 

estratégico-cultural de base territorial. Muito embora os resultados do inquérito realizado 

mostrassem que a perceção da comunidade, maioritariamente técnica especializada, nos 

diferentes domínios da Gestão do Território, não considerou a cultura e o Património Cultural 

como problemas principais da Região, no entanto a sua perceção quanto à sua importância para 

a Gestão do Território na Região do Médio Tejo é ainda baixa, relativamente a outras variáveis.  

Este indicador permite sustentar a necessidade de alteração das políticas públicas de intervenção 

ao nível da gestão supramunicipal, pois as que têm sido levadas a cabo não têm sido eficazes, 

necessitando de revisão ao nível da sua estrutura concetual. 
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A determinação das Áreas de Interesse Cultural não deve ser reduzida à atividade turístico-

cultural centrada no simples intercâmbio económico. Se a base de partida fica definida para 

apoiar uma estratégia cultural supramunicipal, o fim deve ser educativo e educador e não 

meramente de rentabilização económica. Sendo o turismo cultural, um dos principais vetores 

de promoção do Património Cultural este risco coloca-se, assim como a massificação da 

visitação. É necessário encontrar um equilíbrio entre a rentabilidade social e económica de 

modo a não colocar em risco o Património Cultural.  

Quanto à reflexão feita sobre as intervenções estratégias no domínio cultural na Região do 

Médio Tejo, verificou-se que as mesmas tiveram apenas em linha de conta intervenções de 

recuperação, salvaguarda e conservação do Património Cultural; ou intervenções em que o 

Património Cultural funcionou preferencialmente como um motor do desenvolvimento turístico 

agregado de uma forma geral ao turismo cultural. Verificou-se também que os projetos 

previstos no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, no domínio da Cultura, são 

escassos e não vão no sentido de potenciar as Áreas de Interesse Cultural identificadas, muito 

embora não seja um domínio explícito de investimento por parte do quadro comunitário de 

apoio.  

A maioria dos projetos com um enfoque explicitamente cultural concentram-se no Património 

Cultural e encontram uma relação entre os investimentos na preservação do Património Cultural 

e a promoção do turismo, realçando o contributo dos recursos culturais para objetivos de 

desenvolvimento e crescimento inteligente, sustentável e inclusivo dos territórios (Dümcke & 

Gnedovsky, 2013). Neste sentido as estratégias de Gestão do Património Cultural se forem 

devidamente planeadas, podem ser articuladas com as atividade turísticas de âmbito cultural, 

valorizando e promovendo o Património Cultural e consequentemente a notoriedade dos 

territórios como destino turístico no âmbito cultural. No entanto a vertente educativa e cultural 

deve ser valorizada, também neste contexto. 

 

 

 

Sobre o papel da cultura coma base de uma estratégia de Gestão Integrada do Território 
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Ao considerar neste estudo a questão dos recursos culturais nas dinâmicas culturais estratégicas 

e a inovação tecnológica de modelação geográfica, ao nível da Gestão do Território, insere-se 

uma perspetiva inovadora e evolucionista que articula conceitos e resultados.  

Os bens culturais, como os monumentos, as paisagens, a cultura e a história envolvem o 

conceito de recurso cultural que confere a ideia de durabilidade e enfatiza a capacidade do 

sistema de produção de descobrir, explorar e gerir os recursos latentes numa lógica de 

desenvolvimento sustentável.  

Reconhecer a necessidade de adaptar estratégias culturais às necessidades e singularidades 

culturais dos territórios, exige um esforço supramunicipal capaz de articular: governança, 

administração pública, coletividades/associativismo, formação e investigação (consolidando o 

conhecimento e promovendo a inovação) de base regional que dinamize e promova a cultura. 

Assim a operacionalização de um novo modelo estratégico de intervenção deve partir de um 

modelo mais global de Gestão Integrada do Território, centrado nos recursos culturais e sua 

contextualização e deve ser articulado com outros recursos territoriais, respeitando os princípios 

gerais enunciados pela GIT, de modo a valorizar o território e as comunidades, contribuindo de 

forma dinamizadora para o desenvolvimento sustentável. Deve também contemplar um 

programa de acompanhamento/avaliação da implementação das ações com objetivo de 

acompanhar a estratégia, com a identificação clara das atividades específicas, prazos, 

responsabilidades e recursos necessários. A estratégia pode assumir a forma de um reforço da 

capacidade única programada para toda a Região, ou pode considerar que existe a necessidade 

de construção de programas baseados em sub-regiões geográficas menores, agrupamentos de 

idioma ou agrupamentos temáticos (UNESCO, 2013a). 

No sentido de reforçar o contributo da cultura para o desenvolvimento regional e local, o 

Conselho da União Europeia em 2010 reiterou a importância de integrar a cultura como 

elemento estratégico, no sentido de incentivar o investimento cultural em geral e também nas 

indústrias culturais e criativas, a nível local e regional, promovendo a atratividade, através da 

cultura e da criatividade, gerando competências e criando oportunidades para a utilização de 

fundos no âmbito dos programas de cooperação territorial (Bernardes et al, 2014).  

Neste sentido a cultura, a criatividade e a inovação constituem fatores chave para a 

competitividade e para o desenvolvimento do território, através do fortalecimento das 

comunidades, constituindo os recursos humanos os ativos mais importantes. Uma comunidade 

patrimonial é composta por pessoas que valorizam aspetos do património cultural, através da 



 

267 

 

iniciativa pública, no sentido de manter e transmitir às gerações futuras, de acordo com o Art.2 

alínea b) da Convenção de Faro20.  

As estratégias locais e regionais deverão considerar a importância dos recursos criativos 

enquanto ativos valiosos e motores para o desenvolvimento (Espon, 2011). A valorização da 

cultura, do Património Cultural e a sua incorporação nos processos de desenvolvimento dos 

territórios permitirá aos mesmos tornarem-se mais atrativos.  

Um dos principais desafios a serem ultrapassados pelo sector cultural consiste na adaptação à 

era digital, e na abertura setorial e política de forma a aumentar sinergias que potenciem a 

emergência de soluções criativas. Identificam-se alguns problemas relacionados com a 

dispersão dos dados sobre Património Cultural, tornando difícil o seu estudo, quer ao nível da 

forma e do seu conteúdo em termos de metadados, quer ao nível da precisão e qualidade da sua 

representação e localização geográfica, nomeadamente na arqueologia, a localização exata dos 

sítios implica a sua vandalização e destruição. Foi assim necessário encontrar 

metodologicamente novas formas de representação deste tipo de informação, de forma a poder 

ser disponibilizada. O Método das Áreas Quadriculares, aqui testado, já utlizado na 

representação da informação da biodiversidade será uma solução de formato de partilha dos 

recursos arqueológicos.  

O enquadramento financeiro deste tipo de modelos estratégicos centrados nos recursos culturais 

poderá abarcar projetos que terão de ir ao encontro das linhas orientadoras do próximo quadro 

comunitário em que a programação da cultura aparece marginalmente nas orientações temáticas 

da política de coesão. Apesar da escassa presença explícita das iniciativas direta ou 

indiretamente relacionadas com a cultura nas prioridades de investimento, algumas delas 

permitem acomodar iniciativas de natureza cultural.  

 

A prossecução dos objetivos definidos na Estratégia Europa 2020 só poderá ser conseguida se 

a dimensão territorial for efetivamente tida em consideração, assim como uma melhor utilização 

do território e dos seus vários domínios no sentido de contribuir positivamente para o 

desenvolvimento sustentável e para uma gestão inteligente dos recursos culturais. 

                                                 

20 Resolução da Assembleia da República n.º 47/2008 que aprova a Convenção Quadro do Conselho da Europa 
Relativa ao Valor do Património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro em 27 de Outubro de 2005. 
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Abriu-se assim uma nova linha de investigação na aplicação das Tecnologias de Informação 

Geográfica na Gestão do Património Cultural no apoio à decisão geográfica com objetivos de 

Gestão Integrada do Território.  

 

Desenvolvimentos futuros e complementos de estudo 

O modelo metodológico proposto poderá ser replicado um conjunto de dados mais amplos a 

fim de melhorar os resultados e as interpretações, ultrapassando assim as limitações referidas. 

Deve ser complementado com a identificação de outros recursos culturais, nomeadamente o 

Património Cultural imóvel assim como o reforço das bases de dados geográficas com dados 

complementares, nomeadamente arqueológicos, que constam nas cartas arqueológicas 

municipais ou mesmo de inventários regionais, como é o caso da base de dados ARQSOFT 

(Cruz et al, 1998), que conta com mais de um milhar de estações arqueológicas e que tem uma 

componente geográfica associada aos dados (Figueiredo et al, 2004), constituindo a primeira 

aplicação de uma base de dados cultural da Região do Médio Tejo (Cruz, Oosterbeek & 

Pizziolo, 2000). Novos critérios podem ser considerados para refinar e consolidar a 

identificação dos recursos culturais, quer arqueológicos quer arquitetónicos. Por exemplo para 

a aplicação de critérios de significância patrimonial histórica, científica, étnica e pública 

(Juliani, 1997). 

Com a definição do modelo metodológico apresentado ficam também criadas as condições de 

base geográfica para a simulação de modelos preditivos de potencial cultural, que estimam 

valores desconhecidos, fazendo uso das correlações da variável observada com outras variáveis 

espaciais, prevendo os valores da variável observada fora locais de amostra. Estes modelos 

previsionais têm sido geralmente modelos baseados em regras, usando técnicas de álgebra de 

mapas (Wheatley, 1996) e permitem encontrar padrões complexos baseados em técnicas de 

regressão múltipla, em que a relação entre a variável dependente e as variáveis independentes 

é automaticamente obtida a partir de estatística multivariada (Shennan, 1997).  

A sua utilização no âmbito da Gestão do Património Cultural poderá útil apenas na identificação 

de novas áreas com probabilidade de existência de recursos arqueológicos, assim como 

fundamentar decisões com impacto no uso do solo no contexto do Planeamento do Território, 

consequentemente no Ordenamento do Território. Estes modelos requerem também uma 

articulação com fatores ambientais (Botica, 2004) e permitem extrair conhecimento da 
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experiência adquirida, antecipando acontecimentos e situações que podem ser úteis na 

estratégia a definir. 

Criadas as bases de dados e as bases cartográficas, ficam reunidas as condições para 

desenvolvimento de aplicações mais complexas com procedimentos de análise de superfície de 

tendência, de contorno e de interpolação juntamente com a análise de modelação preditiva, 

assim como de análise de visibilidade e inter-visibilidade, análise tridimensional e orientação a 

objetos, áreas em franco desenvolvimento (Wheatley & Gillings, 2002) e que podem ser 

desenvolvidas como domínios adicionais do modelo proposto.  

No âmbito das Tecnologias de Informação Geográfica, em particular nos Sistemas de 

Informação Geográfica, as capacidades de integração e análise espacial, permitem processar 

praticamente todo o tipo de informação territorial, sendo pois fundamental a definição 

conceptual e metodológica do processo de Gestão do Património, assumindo-se como um 

poderoso instrumento de gestão dos recursos culturais. Embora a utilização de tecnologia 

comercial tenha sido preferencial neste estudo, a aplicação do modelo poderá utilizar tecnologia 

opensource. Barreiras do passado ligado à capacidade e disponibilidade dos meios 

tecnológicos, lacuna ao nível das ferramentas de análise que envolviam desenvolvimento 

próprio e custos de tecnologia comercial, estão hoje ultrapassadas, dando lugar a um aumento 

significativo de utilizadores e de trabalhos desenvolvidos em diferentes domínios. 

No futuro os desafios passam também pela dinamização/relação com as comunidades e 

articulação dos recursos culturais com a definição mais clara das Áreas de Interesse Cultural e 

a sua articulação, com os instrumentos de gestão intermunicipal, de proteção e sobretudo de 

incentivo cultural (terá de ser previsto nos planos de ação integrada), suportados 

estrategicamente pela criação de sistemas supramunicipais de Gestão do Território. 
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ANEXOS 

Anexo I: Sítios Arqueológicos de referência no Médio Tejo, por cronologia 

Paleolítico Inferior: 

Ao longo do Paleolítico Inferior, Médio e Superior a nossa sub-Região contou com 

presença humana significativa na Ribeira da Atalaia; na Charneca da Rexaldia e na Rede 

Cársica da Nascente do Almonda - Gruta da Aroeira - Galerias Pesadas (Torres Novas). 

Paleolítico Médio: 

Durante o Paleolítico Médio os testemunhos encontram-se no habitat Lagoa do Bando); 

na Lapa do Picareiro (Alcanena); na Lapa dos Furos (Ourém); no habitat Covão da 

Arrascada (Tomar); no habitat Estrada do Prado (Tomar) e no habitat de Santa Cita. Os 

sítios arqueológicos que foram ocupados de forma continuada no Paleolítico Médio e 

Superior são: Gruta do Caldeirão (Tomar) e Rede Cársica da Nascente do Almonda - 

Gruta da Oliveira (Torres Novas). 

Paleolítico Superior: 

Já nos finais do Pleistocénico, no Paleolítico Superior vamos encontrar ocupações na gruta 

Vale da Lapa (Ferreira do Zêzere); Cabeço de Óbidos (Ourém); no habitat da Quinta da 

Guerreira (Tomar); na Bairrada (Torres Novas); no Casal do Cepo (Torres Novas); no 

Castelo Velho (Torres Novas); na Eirinha (Torres Novas); na Costa do Pereiro (Torres 

Novas); Fonte Santa (Torres Novas) e na Rede Cársica da Nascente do Almonda - Lapa 

dos Coelhos (Torres Novas). Também as gravuras ao ar livre estão patentes no Vale do 

Ocreza (Mação). 

Epipaleolítico: 

É representado pelo Povoado da Amoreira (Abrantes) e pelo Povoado de Fontes 

(Abrantes). 

Mesolítico: 

Os sítios são: a Gruta do Casal Papagaio (Ourém) e o Abrigo da Pena d'Água (Torres 

Novas). 

 

"Neolítico Antigo Cardial": 
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Os sítios são: Santa Margarida da Coutada (Constância); Gruta do Caldeirão (Tomar) 

(Zilhão, 1992); Abrigo da Pena d'Água (Torres Novas); Algar do Picoto (Torres Novas); 

Cerradinho do Ginete (Torres Novas; Eirinha (Torres Novas); Laranjal de Cabeço das 

Pias (Torres Novas). 

"Neolítico Antigo Evolucionado" 

Os sítios são: Povoado de Fontes (Abrantes); o Povoado da Amoreira (Abrantes); Gruta 

de Nossa Senhora das Lapas (Tomar); Forno do Terreirinho (Torres Novas) (; 

Gafanheira (Torres Novas). Que mantêm reocupação durante o Neolítico Médio e o 

Calcolítico. 

Neolítico Médio:  

Os sítios são: o habitat de Juncais de Baixo (Tomar); Lapa da Galinha (Alcanena); 

Povoado de Cumes (Ferreira de Zêzere); Gravuras e Pinturas do Vale do Ocreza; o habitat 

do Choupal (Tomar); Lapa dos Namorados (Torres Novas); Pedra da Encavalada 

(Abrantes). 

Neolítico Final: 

Os sítios são: Algar do Barrão (Alcanena); Gruta dos Ossos (Tomar); Lapa da Modeira 

(Torres Novas). 

Neolítico e Calcolítico: 

Os sítios são: Anta da Foz do Rio Frio (Mação); Anta da Lajinha (Mação); Anta das 

Pedras Negras (Tomar); Anta 1 de Vale da Laje (Tomar); Lapa da Bugalheira (Torres 

Novas); Anta 1 de Vale de Chãos; Anta 2 de Vale de Chãos (Abrantes); Anta 2 da Jogada 

(Abrantes); Anta 3 da Jogada; Anta 4 da Jogada (Abrantes). 

Agrupamento do Neolítico, Calcolítico, Idade do Bronze: 

Os sítios são: Gruta do Cadaval (Tomar); Gruta do Morgado (Tomar); Rochas 1 e 6 do 

Lagar Fundeiro, Rochas 1 e 2 da Barca, Rochas 1 e 2 da Pedreira, Rocha 1 da Aldeia 

do Mato, Rocha 5 do Alqueidão, Rochas 2 e 3 da Arroteia, Rocha 4 da Medroa/Verjeira, 

Rocha 7 da Almoinha Velha, Rocha 1 da Encavalada (Abrantes); Fechadura (Sertã). 

 

Agrupamento do Neolítico, Calcolítico, Campaniforme: 
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Os sítios são: Buraca da Moura da Rexaldia (Torres Novas). 

Agrupamento do Neolítico e Idade do Bronze: 

Os sítios são: Gruta da Marmota (Alcanena); Ocreza - Núcleo da Barragem da Pracana 

(Mação); Povoado da Amoreira (Abrantes). 

Calcolítico: 

Os sítios são: Santa Margarida da Coutada (Constância); Conheira / Povoado do 

Penhascoso (Mação) (Pereira, 1973); Povoado da Fonte Quente II (Tomar); Povoado da 

Bezelga (Tomar); Covão da Arrascada (Tomar) (; Demesenda (Tomar); Grutas das Lapas 

(Torres Novas); Monte Pedregoso (Vila Nova da Barquinha). 

Calcolítico, Idade do Bronze, Idade do Ferro: 

O sítio de referência é: a Lapa dos Furos (Ourém).  

Campaniforme: 

O Sítio de referência é a Lapa dos Furos (Ourém).  

Idade do Bronze: 

Os sítios são: Mamoa 2 de Porto Escuro (Abrantes); Mamoa 1 do Souto (Abrantes); 

Mamoa 2 do Souto (Abrantes); Mamoa 3 do Souto (Abrantes); Mamoa 4 do Souto 

(Abrantes); Mamoa 5 do Souto (Abrantes); Quinta da Pedreira (Abrantes); Conheira do 

Penhascoso (Mação) (; Gruta da Avecasta (Ferreira do Zêzere); Maxial (Ferreira do 

Zêzere); São Saturnino (Ferreira do Zêzere); Castelo Velho da Zimbreira (Mação); 

Castelo Velho do Caratão (Mação); Castelo do Santo (Mação); Cobragança (Mação); 

Ocreza - Núcleo da Barragem da Pracana (Mação); Porto do Concelho (Maçã); Castelo 

de Vila Nova de Ourém (Ourém); Espite (Ourém); Povoado da Arrascada (Tomar). 

Idade do Bronze, Idade do Ferro: 

Os sítios são: Abrigo do Agroal (Ourém); Cabeça das Mós (Sardoal); Castro de Nossa 

Senhora da Confiança (Sertã) (; Castro de Santa Maria Madalena (Sertã); Fonte das 

Rimas (Sertã); Lajeira (Sertã).  

 

Idade do Bronze, Idade do Ferro, Romano: 

O sítio de referência é: Mina da Rocha da Várzea (Vila de Rei). 
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Idade do Bronze, Idade do Ferro, Romano, Islâmico, Medieval Cristão:  

Os sítios são: Fortaleza de Abrantes (Abrantes); Castro de Avecasta (Ferreira do Zêzere); 

Povoado do Agroal (Ourém). 

Idade do Ferro: 

Os sítios são: Cabeço de Santa Marta (Alcanena); Lapa do Picareiro (Alcanena); 

Cadeiras dos Mouros (Tomar); Castro de Fungalvaz (Torres Novas); Castro do 

Alqueidão (Torres Novas); Santuário da Barca de Rio de Moinhos (Abrantes); Povoado 

de Dornes (Ferreira do Zêzere); São Pedro do Castro (Ferreira do Zêzere); Castro de São 

Miguel de Amêndoa (Mação); Castelo do Porto Velho (Ourém). 

Romano: 

Os sítios romanos mais representativos são as Termas de Alcolobre (Constância); Fonte 

do Sapo (Abrantes); Olival Comprido (Abrantes); Quinta da Pedreira (Abrantes); Água 

Branca de Cima (Abrantes); Chã da Bica (Constância); Herdade do Carvalhal 

(Constância); o Forum de Seillium (Tomar); Bexiga (Tomar); Casais da Capela (Tomar); 

Ponte das Ferrarias (Tomar); Póvoa (Tomar); São Pedro de Caldelas (Tomar); São 

Cristóvão (Tomar); Fonte Seca (Ferreira do Zêzere); Vale de Junco (Mação); Casais da 

Matinha (Ourém); Padrão (Ourém); Pombalinho (Ourém); Rouquel (Ourém); Calçada 

Romana de Pedrógão Pequeno (Sertã); Troço Fóssil de Estrada Romana (Sertã); Quinta 

da Silvã (Torres Novas); a Villa Cardilium (Torres Novas); Barragem do Souto do Penedo 

(Vila de Rei); Conheira XXII/Conheira da Arrancoeira (Vila de Rei); Conheira 

XIV/Penedo Furado, Conheira XV/Cabecinha, Conheira XVI/ Vale dos Solteiros, 

Conheira XVII/Velha, Conheira XVIII/ Chã dos Solteiros, Conheira XX/ Touro, 

Conheira XXI/ Nabos, Conheira XXIII/ Obradas, Conheira XXIV/Lourenço, Conheira 

XXIX/ Fornecos, Conheira XXV/ Nabos II, Conheira XXVI/ Ferrujenta, Conheira 

XXXI/ Baixo (Vila de Rei); ConheiraI /Lousa, ConheiraII/Castelejos, 

ConheiraIII/Fundeira, ConheiraIV/LousaII, ConheiraV/ Corga do Clérigo, Conheira 

VI, VII, VIII e IX/Alta, ConheiraX e XI/ Folhadeira, Conheira XII/ Milreu e Conheira 

XIII/Galega, ConheiraXXXIII/Carreira, ConheiraXXXIX/ Casal Novo 2, Conheira 

XXXV/Conhais (Vila de Rei); ConheiraXIX/Covinhas, ConheiraXXVIII/Caldeirão, 

Conheira XXX/Ameosa, ConheiraXLII/Obradas2, Conheira XXVII/Conheirinha (Vila 

de Rei); Conheira XXXII/ Barroca d'Água (Vila de Rei); Conheira XL/Casal Novo3, 

Conheira XXXIV/Vale do Milreu (Vila de Rei); Conheira XLIII/Grande, Conheira 
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XXXVI/ Casal Novo, Conheira XXXVII/Muros, Conheira XXXVIII/ Isabel, Conheira 

XLI/Moura, Conheira XLV/ Cercadas, Conheira XLIV/ Vale de Freixo (Vila de Rei); 

Estrada Romana (Vila de Rei); Ponte dos Três Concelhos (Vila de Rei); Minas do 

Lavadouro (Vila de Rei); Minas dos Estevais (Vila de Rei). 

Visigóticos: 

Os sítios são: Necrópole Visigótica da Fonte do Sapo (Abrantes) e na Necrópole 

Visigótica da Quinta da Pedreira (Abrantes). Também escassas são as referências quanto 

ao período islâmico, ainda que tenhamos algumas em Abrantes - Largo da Ferraria 

(Abrantes); Abrantes - Rua Grande (Abrantes). 
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Anexo II – Património Histórico-Cultural de referência no Médio Tejo 

 

- Castelo de Abrantes (Abrantes); Abrantes - Largo da Ferraria (Abrantes); Abrantes - 

Rua Grande (Abrantes). 

- Casal da Várzea/ Aneirão (Abrantes), Quinta da Légua (Abrantes); Ponte de Ceras 

(Ferreira do Zêzere); Ponte de Codes (Sardoal); Torre de D. Gaião (Ferreira do Zêzere); 

Fonte Velha da Ortiga (Mação), Estelas da Ordem de Cristo Nossa Senhora das Águas 

Feras (Sertã). 

- Castelo de Vila Nova de Ourém (Ourém), Castelo de Torres Novas (Torres Novas), 

Castelo de Almourol (Vila Nova da Barquinha), Castelo de Tomar (Tomar), Convento 

de Cristo (Tomar), Igreja do Convento de Cristo e a Igreja de São João Baptista, a de 

Santa Maria do Olival (Tomar), Igreja Matriz da Serra (Tomar), Sinagoga (Tomar), 

Igreja Matriz de São Pedro (Sertã), Igreja Matriz Velha de Vila de Rei, Igreja Matriz de 

Areias (Ferreira de Zêzere), Igreja do Olival (Ourém), Mosteiro de Casais da Abadia 

(Ourém) Convento de Santo António (Ourém), Convento de São Domingos (Abrantes). 

- Convento/Mosteiro de Cristo (Tomar), Convento de São Francisco (Tomar), Aqueduto 

do Convento de Cristo (Tomar), Igreja Matriz de São Pedro (Sertã), Igreja Matriz Velha 

de Vila de Rei (Vila de Rei), Igreja Matriz de Tancos (Vila Nova da Barquinha), Igreja 

da Atalaia (Vila Nova da Barquinha), Capela de Santo António de Entre Vinhas 

(Constância), Capela de Santa Marta (Alcanena), Capela de São Sebastião (Ourém), 

Capela da Barrocaria (Ourém), Convento do Carmo / Hospital da Misericórdia (Torres 

Novas). 
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Anexo III – Diretrizes no domínio da Cultura do PROTOVT 
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Anexo IV – Inquérito  

O presente questionário enquadra-se no âmbito de projeto de doutoramento em Tecnologias e 

Informação Geográfica e Gestão Integrada do Território, com aplicação experimental à Região 

do Médio Tejo. Tem como objetivo compreender os problemas de Gestão do Território da 

Região, assim como averiguar quais os projetos, ações e desafios para os próximos anos. 

Os dados recolhidos são confidenciais e destinam-se apenas ao fim acima citado. 

1. Perfil 

1.1 Idade:______ 

1.2  Sexo: 

 

 

 

1.3 Nome da Instituição:_______________________________________________ 

1.4 Departamento:___________________________________________________ 

1.5 Função:_________________________________________________________ 

1.5.1 Há quantos anos exerce as referidas funções?_____________ 

1.5.2  Teve outra função anteriormente nesta instituição? 

 

 

1.5.3 Se sim qual?__________________________ 

1.6 Habilitações 

1.6.1 Grau:  

Ens. Básico __; Ens. Profissional __; Ens. Secundário __;  

Bacharelato __; Licenciatura __; Mestrado __; Doutoramento __; 

Outro __; Qual?________________ 

1.6.2 Área de Formação:____________________________________________ 

 

Masculino Feminino 

  

Sim Não 
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1.7 Grau de conhecimento dos concelhos do Médio Tejo (1-mau; 7-excelente): 

Concelho 1 2 3 4 5 6 7 

Alcanena               
Abrantes               
Constância               
Entroncamento               
Ferreira do Zêzere                
Mação               
Ourém               
Sardoal               
Tomar               
Torres Novas               
Vila Nova da Barquinha               

 

2. Conceito de Gestão do Território 

2.1 O que entende por Gestão do Território? _________________________________ 

Identifique as variáveis que considera mais relevantes na Gestão do Território, assim 

como classifique de 1 a 7 (1-mau; 7-excelente) a sua importância: 

Variáveis valor 

Geográficas (Fisiografia)   
Territoriais (Ocupação e uso do solo)   
Culturais (Identidade e memória)   
Patrimoniais (Culturais e naturais)   
Ambientais (Recursos naturais e sua salvaguarda)   
Paisagísticas (Recursos paisagísticos e sua salvaguarda)    
Populacionais (Demografia)   
Económicas (Tecido empresarial e atividades económicas)   
Politicas (Governância e Administração)   
Educacionais (Ensino e Formação)   
Sociais (Sociedade e participação pública)   
Desenvolvimento Urbano (Equipamentos, acessibilidades e urbanismo)   
Sustentabilidade (No desenvolvimento e crescimento)   
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2.2 Considera que a Gestão do Património Cultural é unificadora da Gestão do Território? 

Sim Não 

  

 

2.3 Se Sim, de que forma?___________________________________________________ 

 

3. Problemas de Gestão do Território 

3.1 Identifique os problemas no seu município, classificando de 1 a 7 o seu grau de (1-sem 
problemas; 7-muito problemático) 

Tipo de problemas grau 

Geográficas (Fisiografia)   
Territoriais (Ocupação e uso do solo)   
Culturais (Identidade e Memória)   
Patrimoniais (Culturais e Naturais)   
Ambientais (Recursos naturais e sua salvaguarda)   
Paisagísticas (Recursos paisagísticos e sua salvaguarda)    
Populacionais (Demografia)   
Económicas (Tecido empresarial e atividades económicas)   
Politicas (Governança e Administração)   
Educacionais (Ensino e Formação)   
Sociais (Sociedade e participação pública)   
Desenvolvimento Urbano (Equipamentos, Acessibilidades e 
Urbanismo)   
Sustentabilidade (No desenvolvimento e crescimento)   

 

3.2 Indique outros problemas específicos no seu município, não referidos em 3.1. 

_________________________________________________________________________ 
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4. O Conceito de Gestão Integrada do Território 

4.1 Indique 5 palavras-chave que considere relevante para definir o conceito de Gestão 
Integrada do Território. 

4.2 Identifique os princípios e objetivos que considera importante definir, no seu município, 
no âmbito da Gestão Integrada do Território. 

4.3 Que projetos ou ações estão a ser desenvolvidos no seu município, que contribuam para 
a Gestão Integrada do Território.  

4.4 Que intervenções estratégicas futuras considera indispensáveis implementar no seu 
município, que contribuam para a Gestão Integrada do Território (indique 2).  

4.4.1 Qual o seu papel nessa intervenção?  

4.4.2 Quais as limitações? 

 

5. Tecnologias de Informação Geográfica ao serviço da Gestão do Território 

5.1 Utiliza algum tipo de tecnologia de informação geográfica no dia-a-dia? 

Sim Não 

  

 

5.2  Se sim enumere qual (quais): 

5.3 Identifique o tipo de funções mais utilizadas: 
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Anexo V – Evolução histórica e especificações técnicas  

O ArcGis®, entendido como plataforma geográfica global, tem vindo a ser desenvolvido pela 

empresa Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI), a partir do seu primeiro 

software de SIG comercial ARC/INFO®, lançado em 1982. A empresa foi fundada por Jack e 

Laura Dangermond no ano de 1969 em Redlands (CA), que a continuam a dirigir, sendo ainda 

uma empresa privada pertencente aos seus únicos fundadores. É uma originalidade no mundo 

empresarial, dada a sua dimensão, não é cotada em bolsa e investe cerca de 1/3 dos seus lucros 

anuais em I&D. Os primeiros trabalhos da empresa ESRI® consistiram na organização e análise 

de informação geográfica para apoio à decisão ao nível do uso do solo e de opções ambientais. 

Estes estudos resultavam em mapas que mostravam as condicionantes e as oportunidades para 

o desenvolvimento dos projetos. Na procura de uma maior eficiência a ESRI® sentiu a 

necessidade de automatizar os processos manuais de cruzamento e de análise da informação, 

que levou ao lançamento do primeiro SIG comercial ARC/INFO®, em 1982. Em 1986 a ESRI® 

lançou o PC ARC/INFO® em resposta à proliferação dos chamados PCs IBM compatíveis. 

Nos anos noventa, com o crescente desenvolvimento e massificação dos computadores (mais 

rápidos e mais baratos) e do ambiente Windows da Microsoft levou a ESRI® a desenvolver o 

primeiro produto Desktop (ArcView®), abrindo a possibilidade de utilização dos SIG a um 

novo grupo muito mais extenso de utilizadores.  

Ainda durante os anos noventa a ESRI® redesenhou o ARC/INFO® no sentido do 

desenvolvimento de uma plataforma SIG modelar e escalável que trabalha simultaneamente em 

Desktop e em ambiente de rede organizacional, resultando no produto ArcGis®.  

Em 2004, a ESRI® lançou o ArcGis®, que aperfeiçoou a plataforma Desktop, integrando uma 

plataforma Server.  

Atualmente na versão 10.3, que inclui novas ferramentas muito desenvolvidas ao nível da 

modelação e visualização 3D, o ArcGis® é uma extensa plataforma de partilha de conteúdos 

espaciais, modelável e escalável, multiplataforma e integrável com outros sistemas 

empresariais de uso mais generalizado (ERP, CRM, BI, etc.). 
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A ESRI® desenvolveu o formato vetorial shapefile para partilha de informação espacial com 

outros sistemas SIG que se transformou num standard ao nível internacional. 

Ao nível nacional a plataforma ArcGis® cumpre o disposto no chamado RNID – Regulamento 

Nacional de Interoperabilidade Digital, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 

91/2012, de 8 de novembro, nomeadamente os formatos standard, definidos pelo OGC (Open 

Geospatial Consortium)*, para disponibilização da informação, dos quais se destacam os 

seguintes formatos: 

- Web Coverage Service (WCS); 

- Web Feature Service (WFS); 

- Web Map Service (WMS); 

- Web Processing Service (WPS).  

Ao nível internacional o software ArcGis®, nas suas anteriores e atuais versões, extensões, 

produtos e funcionalidades, está amplamente certificado pelo referido OGC. 

Ao nível da Comunidade Europeia a ESRI®, atenta aos desenvolvimento e trabalhos nos 

estados membros no sentido da harmonização e partilha de dados espaciais em aplicação da 

Diretiva INSPIRE, desenvolveu a extensão “ArcGis for Inspire” para apoio às entidades 

públicas nos referidos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* http://www.opengeospatial.org/standards  
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Anexo VI – Sistemas de Referenciação de Coordenadas 

 

A Direção-Geral do Território é o organismo público responsável pela criação e manutenção 

das bases de dados geográficos de referência, segundo as suas atribuições definidas no DL nº 

30/2012 de 13 março. Esta Direcção-Geral foi aprovada pelo DL nº 7/2011, de 17 de janeiro, 

pela fusão da Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e do 

Instituto Geográfico Português.  

O DL nº 141/2014 de 19 de setembro, diploma que publica a sexta alteração ao DL 193/95, de 

28 de julho, estabelece os princípios e as normas a que deve obedecer a produção cartográfica 

no Território nacional, no seu Art. 3º “Sistemas de georreferência” define para a cartografia 

terrestre que (…) toda a cartografia para fins de utilização pública deve ser elaborada e 

atualizada com base no sistema de georreferência PT-TM06/ETRS89, no continente, e PTRA08 

-UTM/ ITRF93, nas Regiões Autónomas (…). 

A Direção-Geral do Território disponibiliza todas as especificações e parâmetros técnicos dos 

vários sistemas de referenciação21. No entanto a generalização de sistemas de referenciação 

geográfica globais tem grande importância para a normalização e a substituição dos sistemas 

antigos, em grande número e na maioria obsoletos22 (ED50 - European Datum 1950, Bessel 

Datum Lisboa, Datum Lisboa e Datum 73) para produção de cartografia e de informação 

geográfica. 

No seguimento da Diretiva Europeia INSPIRE23, foi adotado na Europa o sistema ETRS89 - 

European Terrestrial Reference System 198924 que, apesar da projeção cartográfica ser 

semelhante às anteriormente usadas, obriga a um grande esforço para conversão de informação 

antiga para os novos sistemas.  

 

 

                                                 

21 http://www.dgterritorio.pt/ 

22  http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/ 

23  http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/241/documentid/3394 

24  http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_RS_v3.2.pdf 
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O sistema WGS84 é um sistema geodético global desenvolvido pelo Departamento da Defesa 

dos Estados Unidos da América. É o sistema de referência atualmente utilizado pelo GPS e de 

uso mais generalizado. O primeiro Sistema Geodésico Global surgiu em 1960: WGS60 “World 

Geodetic System” 1960. Surgiram outros sistemas em 1966 (WGS 66), 1972 (WGS 72) e 1984 

(WGS 84), utilizando informação de maior precisão dos satélites. Em 1996 a NASA e o The 

Ohio State University desenvolveram um Modelo Gravitacional da Terra (EGM96). Calculou-

se um geoide WGS 84 de maior precisão a partir do modelo gravitacional EGM 96 que 

apresenta precisões menores que 1 metro ou melhor, em qualquer ponto da superfície terrestre: 

o WGS 84 (EGM 96). A origem das coordenadas deste sistema geodésico é o centro de massa 

da Terra, pensando-se que terá um erro inferior a 2cm. 

 

O sistema PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989 é um sistema 

global de referência recomendado pela EUREF25 (European Reference Frame, subcomissão 

da Associação Internacional de Geodesia), desde os anos 90 muito antes da recomendação e 

adoção do mesmo pela Comissão Europeia. Várias campanhas para estabelecimento do sistema 

ETRS89 em Portugal tiveram como objetivo ligar a rede portuguesa à rede europeia. As 

vantagens deste sistema é a sua compatibilidade com os vários sistemas de posicionamento por 

Satélite (GPS, GLONASS e Galileo), sendo necessário efetuar transformações de dados obtidos 

em trabalho de campo. Outra das vantagens é a disponibilização e Interoperabilidade de 

Informação espacial ao nível Europeu (INSPIRE, Projetos da Comissão Europeia, 

EuroGeographics, etc.). 

. 

 

 

 

                                                 

25 http://www.euref.eu/ 
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Anexo VII – Lista dos Bens de Interesse Cultural da Região do Médio Tejo 

a) Sítios de Interesse Cultural - Código CNS (Endovélico) 

Abrantes 

23518 1840 1228 7543 11469 16075 16076 22655 16632 4440 3067 13676 15347 

27611 27594 27615 27618 27614 27580 27607 27620 27609 27622 27625 27605 27571 

27624 27604 16073 11674 3643 23516 33997 33998 27199 1618 27626 31138 15341 

4373 11649 22654 17685 27589 4615 31436 31218 32927 22651 4428 15734 

Alcanena 

8440 26232 12730 1699 222 1697 5025 12612 104 7334 17643 

Constância 

24599 14739 24562 24571 4737 24576 24596 605 12818 24741 

Entroncamento 

13129 

Ferreira do Zêzere 

24833 24834 24835 24836 24865 24884 24844 24839 24857 24860 24861 24855 24875 

24876 24823 13124 24776 24762 24764 5110 24841 24842 24843 24838 24826 24813 

24885 24874 24882 24880 1449 24825 24837 25076 24831 24792 24814 17126 27946 

34365 24846 24821 17127 24847 24848 24849 24881 11530 11709 24828 24863 24866 

24867 24868 24869 24870 24871 24872 24873 24829 24751 24879 24883 24850 24851 

24852 24853 12792 12791 24812 24845 6161    24771 24820  12617 

Mação 

20675 20676 21527 21534 3236 3235 2764 17771 2922 2766 2767 17776 5579 

4543 2769 2773 4505 2909 2771 4569 1292 4556 854 2779      2762    852 

4557 17110    93 1291 15766  34296   20678  25296  
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Ourém 

25258 12787 25203 3410 25187 33730 25155 17134 25137 25229 16857 31020 12809 

17508 22211 25185 25259 25262 25151 10534 17509 25226 25188 1475 25223 18192 

25256 25225 16840 2722 25215 3137 34574 25143 25285 25261 25293 25205    177 

17507 17506 25164 3177 18186 25740 25168 25140 25278 18188 25206 25169 25281  

25233 25150 25158 25178 25199 25198 25138 25189 25190 25191 25192 25193 25254 

19018 25072  

Sardoal 

25887 13121 27654 25784 25802 25803 33356 25779 25789 25886 25814 25792 25786 

Sertã 

13112 12902 12896 7053 12910 12570 11456 12906 28410 12907 12905 28412 24840 

12759 13108 12750 12897 12903 12900 24864   5243 12911 17801 13113  

Tomar 

25088 14031 11485 16851 15961 11475 11333 11345 20515 858 16525 16524 25077 

20801 3540 27596 27598 3476 11591 33143 12795 6823 21434 21435 17812 11337 

4291 4930 1315 11334 25074 5848 11339 25102 1786 12886 17515 1820 1819 

11473 11344 25079      12 29662 30219 11332    987 17820 19277 11338 14186 21433 

32810 14651 

Torres Novas 

7626 12697 12672 12699 12668 12670 11401 1773 12690 6260 12786 24232 12890 

13834 11782 10623 3264 7715 12616 12696 12084 10667 14658 18587 14683 317    

646 12732 3686 4628 12892 7288 12698 12621 33732 12620 22645 2141 5886 

21585 639 31444 23122 12731 12689 17101 34644 33517 14743 22029 14694   86 

12691 

 

 

 

 

 



 

312 

 

Vila de Rei 

23028 28455 10928 29631 23050 23058 23059 23061 23062 23067 23068 19307 23064 

23069 23074 23097 26516 23070 23071 23072 23073 23075 23076 23078 23079 23080 

23085 23081 23082 23083 23084 23086 23087 23089 23090 23091 23096 23092 23093 

23094 23095 29630 29633 29632 27100 23042 27101 23018 23031 23029 23065 23066 

23063 23021 23037 25778 23025 29629 23034 23272 23022 28459  

Vila Nova da Barquinha 

  985   11109 34649 16846 14737 11739 15685 
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b) Bens Arquitetónicos - Código SIPA 

Abrantes  

IPA.00032192 IPA.00032475 IPA.00032473 IPA.00032474 IPA.00032194 IPA.00032476 

IPA.00033039 IPA.00032472 IPA.00032193 IPA.00032988 IPA.00032979 IPA.00032980 

IPA.00032994 IPA.00032965 IPA.00032990 IPA.00032998 IPA.00032999 IPA.00032995 

IPA.00032978 IPA.00032996 IPA.00032977 IPA.00032989 IPA.00012880 IPA.00032997 

IPA.00033025 IPA.00033036 IPA.00032940 IPA.00032941 IPA.00032945 IPA.00033026 

IPA.00033028 IPA.00033029 IPA.00033037 IPA.00003356 IPA.00032946 IPA.00032951 

IPA.00011634 IPA.00032929 IPA.00032930 IPA.00032931 IPA.00032937 IPA.00032939 

IPA.00032942 IPA.00032943 IPA.00032947 IPA.00032948 IPA.00032949 IPA.00032950 

IPA.00032956 IPA.00032958 IPA.00032738 IPA.00016271 IPA.00033024 IPA.00033027 

IPA.00033030 IPA.00033031 IPA.00001883 IPA.00003349 IPA.00024390 IPA.00025005 

IPA.00025172 IPA.00026345 IPA.00032981 IPA.00032982 IPA.00032983 IPA.00031122 

IPA.00032897 IPA.00032899 IPA.00032903 IPA.00032895 IPA.00032901 IPA.00032902 

IPA.00032737 IPA.00003378 IPA.00006259 IPA.00000014 IPA.00001866 IPA.00001874 

IPA.00001877 IPA.00001881 IPA.00001885 IPA.00001970 IPA.00001972 IPA.00001976 

IPA.00001977 IPA.00001978 IPA.00001979 IPA.00001980 IPA.00001981 IPA.00001982 

IPA.00001983 IPA.00001986 IPA.00001990 IPA.00002016 IPA.00002068 IPA.00002069 

IPA.00002076 IPA.00002077 IPA.00002079 IPA.00002087 IPA.00002088 IPA.00003340 

IPA.00003341 IPA.00003342 IPA.00003343 IPA.00003344 IPA.00003352 IPA.00003355 

IPA.00003365 IPA.00003380 IPA.00003381 IPA.00003383 IPA.00003403 IPA.00016426 

IPA.00023986 IPA.00024998 IPA.00025000 IPA.00025001 IPA.00025131 IPA.00025132 

IPA.00025177 IPA.00025439 IPA.00026332 IPA.00026333 IPA.00026334 IPA.00026335 

IPA.00026336 IPA.00026340 IPA.00026342 IPA.00026346 IPA.00026347 IPA.00026348 

IPA.00026496 IPA.00028241 IPA.00032163 IPA.00032984 IPA.00033000 IPA.00033001 

IPA.00033004 IPA.00033005 IPA.00033013 IPA.00025192 IPA.00032896 IPA.00032898 

IPA.00032900 IPA.00032165 IPA.00032167 IPA.00032168 IPA.00032169 IPA.00032170 

IPA.00032171 IPA.00032173 IPA.00032174 IPA.00032175 IPA.00032176 IPA.00032177 

IPA.00032178 IPA.00032179 IPA.00032180 IPA.00003357 IPA.00032164 IPA.00025134 

IPA.00025175 IPA.00031922 IPA.00032905 IPA.00032906 IPA.00032907 IPA.00032908 

IPA.00032909 IPA.00032910 IPA.00032911 IPA.00032913 IPA.00032922 IPA.00032924  
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IPA.00032925 IPA.00025173 IPA.00032916 IPA.00001878 IPA.00003990 IPA.00031933 

IPA.00032155 IPA.00033906 IPA.00031931 IPA.00031932 IPA.00031962 IPA.00031963 

IPA.00032075 IPA.00032154 IPA.00032157 IPA.00032158 IPA.00032090 IPA.00032886 

IPA.00032914 IPA.00032921 IPA.00032917 IPA.00032919 IPA.00032161 IPA.00002023 

IPA.00003387 IPA.00032765 IPA.00032923 IPA.00003339 IPA.00025170 IPA.00032768 

IPA.00032889 IPA.00032769 IPA.00032915 IPA.00032918 IPA.00031930 IPA.00032767 

IPA.00032887 IPA.00032891 IPA.00025008 IPA.00032766 IPA.00032890 IPA.00002081 

IPA.00010394 IPA.00032344 IPA.00033017 IPA.00032764 IPA.00032892 IPA.00032740 

IPA.00033018 IPA.00032743 IPA.00032763 IPA.00025006 IPA.00025007 IPA.00031927 

IPA.00032736 IPA.00033019 IPA.00033020 IPA.00033021 IPA.00033022 IPA.00032741 

IPA.00032739 IPA.00032477 IPA.00032735 IPA.00032734 

Alcanena 

IPA.00006308 IPA.00006490 IPA.00003898 IPA.00024991 IPA.00004642 IPA.00031124 

IPA.00022447 

Constância 

IPA.00025755 IPA.00001991 IPA.00001974 IPA.00002025 IPA.00002026 IPA.00005575 

IPA.00006313 IPA.00010210 IPA.00010211 IPA.00010212 IPA.00006315 IPA.00010208 

IPA.00010223 IPA.00010209 

Entroncamento 

IPA.00010214 IPA.00006766 

Ferreira do Zêzere 

IPA.00002015 IPA.00001968 IPA.00003388 IPA.00012878 IPA.00002040 IPA.00033914 

IPA.00003373 IPA.00023067 IPA.00002055 IPA.00001992 IPA.00003361 

Mação 

IPA.00003399 IPA.00002072 IPA.00002085 IPA.00003401 IPA.00006769 IPA.00006770 

IPA.00006784 IPA.00002071 IPA.00003368 IPA.00001870 IPA.00002073 IPA.00006768 

IPA.00003402 IPA.00003362 IPA.00003369 IPA.00003366 

 

 



 

315 

 

Ourém 

IPA.00022461 IPA.00022462 IPA.00022463 IPA.00031826 IPA.00031842 IPA.00031843 

IPA.00031844 IPA.00031845 IPA.00031833 IPA.00022460 IPA.00031825 IPA.00031837 

IPA.00031827 IPA.00031822 IPA.00031823 IPA.00031824 IPA.00031836 IPA.00031846 

IPA.00031847 IPA.00031848 IPA.00031849 IPA.00031835 IPA.00022457 IPA.00031821 

IPA.00031860 IPA.00031859 IPA.00031851 IPA.00001875 IPA.00003892 IPA.00029981 

IPA.00020205 IPA.00022458 IPA.00031834 IPA.00010144 IPA.00033410 IPA.00031828 

IPA.00030550 IPA.00022273 IPA.00031852 IPA.00031853 IPA.00020204 IPA.00021824 

IPA.00031857 IPA.00026696 IPA.00031830 IPA.00030543 IPA.00010143 IPA.00020707 

IPA.00030547 IPA.00030548 IPA.00001951 IPA.00006323 IPA.00006401 IPA.00010145 

IPA.00017341 IPA.00021825 IPA.00021826 IPA.00021827 IPA.00021830 IPA.00021832 

IPA.00021889 IPA.00021891 IPA.00031854 IPA.00031855 IPA.00031856 IPA.00026695 

IPA.00031810 IPA.00031811 IPA.00031812 IPA.00031813 IPA.00031814 IPA.00031815 

IPA.00031816 IPA.00030545 IPA.00030546 IPA.00022218 IPA.00022219 IPA.00022450 

IPA.00016763 IPA.00021818 IPA.00021822 IPA.00021823 IPA.00022220 IPA.00021894 

IPA.00022274 IPA.00021852 IPA.00010400 IPA.00031863 IPA.00031881 IPA.00031879 

IPA.00022221 IPA.00031864 IPA.00021869 IPA.00031862 IPA.00025048 IPA.00031880 

IPA.00021871 IPA.00031865 IPA.00031803 IPA.00031874 IPA.00021862 IPA.00022275 

IPA.00031861 IPA.00031882 IPA.00031802 IPA.00006433 IPA.00006291 IPA.00031760 

IPA.00031762 IPA.00031873 IPA.00002070 IPA.00021866 IPA.00021867 IPA.00031870 

IPA.00031872 IPA.00021870 IPA.00031840 IPA.00031764 IPA.00031871 IPA.00031866 

IPA.00031841 IPA.00031889 IPA.00031886 IPA.00031798 IPA.00031805 IPA.00031885 

IPA.00031839 IPA.00031806 IPA.00021865 IPA.00031788 IPA.00031804 IPA.00031887 

IPA.00031820 IPA.00031819 IPA.00031789 IPA.00031796 IPA.00022222 IPA.00022242 

IPA.00031888 IPA.00021868 IPA.00031787 IPA.00031776 IPA.00031778 IPA.00031795 

IPA.00031779 IPA.00031784 IPA.00031791 IPA.00031799 IPA.00031801 IPA.00031774 

IPA.00031780 IPA.00031785 IPA.00031818 IPA.00031876 IPA.00031875 IPA.00031877 

IPA.00031783 IPA.00031777 IPA.00031786 IPA.00031792 IPA.00031793 
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Sardoal 

IPA.00003389 IPA.00022922 IPA.00022931 IPA.00022932 IPA.00022933 IPA.00022937 

IPA.00001975 IPA.00002052 IPA.00002078 IPA.00002089 IPA.00002227 IPA.00003411 

IPA.00022895 IPA.00022896 IPA.00022919 IPA.00022920 IPA.00022923 IPA.00022925 

IPA.00022928 IPA.00022929 IPA.00022930 IPA.00022934 IPA.00022935 IPA.00003363 

Sertã 

IPA.00002424 IPA.00018079 IPA.00018065 IPA.00018062 IPA.00018078 IPA.00018105 

IPA.00018106 IPA.00018103 IPA.00018107 IPA.00007344 IPA.00006729 IPA.00007849 

IPA.00010918 IPA.00035153 IPA.00007853 IPA.00000572 IPA.00002434 IPA.00006732 

IPA.00006746 IPA.00006754 IPA.00007850 IPA.00007852 IPA.00035154 IPA.00035156 

IPA.00007851 IPA.00010009 IPA.00018068 IPA.00005306 IPA.00006748 IPA.00009218 

IPA.00010298 IPA.00010299 IPA.00017588 IPA.00017589 IPA.00017592 IPA.00017594 

IPA.00018074 IPA.00018048 IPA.00018104 IPA.00018061 IPA.00018057 IPA.00018058 

IPA.00018095 IPA.00018053 IPA.00018097 IPA.00018086 IPA.00018084 IPA.00018090 

IPA.00000573 IPA.00006522 IPA.00018087 IPA.00033798 IPA.00018088 

Tomar 

IPA.00028251 IPA.00020927 IPA.00025060 IPA.00012888 IPA.00025302 IPA.00025304 

IPA.00001985 IPA.00003409 IPA.00001965 IPA.00002029 IPA.00003377 IPA.00003405 

IPA.00001963 IPA.00012885 IPA.00002034 IPA.00002067 IPA.00002074 IPA.00003360 

IPA.00003372 IPA.00003384 IPA.00003385 IPA.00003390 IPA.00004718 IPA.00006420 

IPA.00006538 IPA.00009118 IPA.00009119 IPA.00009120 IPA.00009122 IPA.00009123 

IPA.00024198 IPA.00024204 IPA.00024205 IPA.00024210 IPA.00024211 IPA.00024212 

IPA.00024312 IPA.00025458 IPA.00026372 IPA.00026373 IPA.00026374 IPA.00026375 

IPA.00026378 IPA.00026379 IPA.00001984 IPA.00002032 IPA.00002082 IPA.00003359 

IPA.00003386 IPA.00003997 IPA.00006264 IPA.00006537 IPA.00009121 IPA.00009574 

IPA.00024206 IPA.00025013 IPA.00026376 IPA.00003364 IPA.00001971 IPA.00003354 

IPA.00006288 IPA.00006413 IPA.00006415 IPA.00006432 IPA.00007841 IPA.00022989 

IPA.00024313 IPA.00001993 IPA.00020928 IPA.00003410 IPA.00010399 IPA.00020925 

IPA.00020926 IPA.00011903 IPA.00020916 IPA.00006792 IPA.00020917 
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Torres Novas 

IPA.00010194 IPA.00010137 IPA.00010139 IPA.00003406 IPA.00010186 IPA.00012887 

IPA.00010138 IPA.00010232 IPA.00010240 IPA.00003376 IPA.00010185 IPA.00010191 

IPA.00008552 IPA.00008554 IPA.00009396 IPA.00010237 IPA.00010243 IPA.00010247 

IPA.00009386 IPA.00009387 IPA.00009388 IPA.00009389 IPA.00010140 IPA.00010142 

IPA.00010221 IPA.00010248 IPA.00010252 IPA.00001987 IPA.00002053 IPA.00009390 

IPA.00009391 IPA.00010220 IPA.00010226 IPA.00010236 IPA.00010245 IPA.00010246 

IPA.00002011 IPA.00003375 IPA.00006268 IPA.00006270 IPA.00006767 IPA.00009117 

IPA.00009392 IPA.00009397 IPA.00010141 IPA.00010224 IPA.00010225 IPA.00010250 

IPA.00010251 IPA.00010255 IPA.00010234 IPA.00010235 IPA.00003370 IPA.00010189 

IPA.00010215 IPA.00010216 IPA.00010229 IPA.00002012 IPA.00010084 IPA.00010192 

IPA.00005612 IPA.00010217 IPA.00010218 IPA.00010219 IPA.00010193 IPA.00010190 

IPA.00010242 IPA.00006267 IPA.00010181 IPA.00010233 IPA.00010195 IPA.00006322 

IPA.00010253 IPA.00010254 IPA.00010188 IPA.00010231 IPA.00010230 IPA.00010228 

IPA.00010183 IPA.00010182 IPA.00010184 

 

Vila Rei 

IPA.00002423 IPA.00006730 IPA.00007306 IPA.00011683 IPA.00018036 IPA.00018037 

IPA.00018038 IPA.00018034 IPA.00025397 IPA.00025398 IPA.00018033 IPA.00018035 

IPA.00018031 IPA.00003400 IPA.00018032 

 

Vila Nova da Barquinha 

IPA.00001967 IPA.00002058 IPA.00003404 IPA.00012879 IPA.00020469 IPA.00001966 
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c) Infraestruturas e Equipamentos de Promoção Cultural e de conhecimento 

Abrantes 

Núcleo Museológico de Bemposta; Biblioteca Lisardo Leitão Bemposta; Biblioteca Lisardo 

Leitão; Teatro Tramagalense; Núcleo Museológico de Rossio ao Sul do Tejo; Biblioteca Rossio 

ao Sul do Tejo; Cinema de Rossio ao Sul do Tejo; Museu da Forja; Museu Ibérico de; 

Arqueologia e Arte; Biblioteca Municipal António Botto; Edifício Pirâmide/Auditório; 

QuARTel - Galeria Municipal de Arte; Museu de Escultura em Ferro ao Ar Livre; Museu 

Municipal D. Lopo de Almeida; Galeria Municipal de Arte de Abrantes; Cineteatro São Pedro; 

Cineteatro de Alferrarede; Núcleo Museológico de Mouriscas; Ecomuseu de Castelo de Bode.  

Alcanena 

Museu Rural e Etnográfico do Espinheiro; Centro de Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio; 

Auditório Municipal de Alcanena; Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira; Museu da 

Pele; Cineteatro São Pedro; Museu da Eletricidade; Museu da Boneca; Casa da Cultura - Galeria 

Municipal Maria Lucília Moita; Pavilhão Multiusos de Alcanena; Museu Etnográfico de Moitas 

Vendas; Museu Aquarela Roque Gameiro; Cineteatro Rogério Venâncio; Fábrica da Cultura. 

Constância 

Parque Ambiental de Santa Margarida; Casa Camões; Museu dos Rios e Artes Marítimas; Casa 

Museu Vasco de Lima Couto; Cineteatro Municipal; Jardim do Horto de Camões; Biblioteca 

Municipal Alexandre O´Neill; Centro de Ciência Viva de Constância. 

Entroncamento 

Museu Nacional Ferroviário; Centro Cultural do Entroncamento; Cineteatro São João; Sala 

Museu Jenny Mendes de Brito; Biblioteca Municipal do Entroncamento. 

Ferreira do Zêzere 

Cineteatro Municipal Ivone Silva; Biblioteca Municipal Dr. António Baião; Centro Cultural de 

Ferreira do Zêzere; Museu António Milharadas e Maria da Glória. 

Mação 

Museu de Arte Pré-Histórica; Cineteatro de Mação; Centro Cultural Elvino Pereira; Instituto 

Terra e Memória; Biblioteca Ludoteca de Mação. 
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Ourém 

Museu de Arte Sacra; Casa Museu de Aljustrel; Galeria de São Miguel - Arte Sacra 

Contemporânea; Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima; Museu Milagre de Fátima; Museu 

do Santuário; Museu da Vida de Cristo; Biblioteca Pública de Fátima; Museu de Cera de 

Fátima; Museu das Aparições de Fátima; Casa do Administrador; Museu da Fundação Oureana; 

Fundação Histórico-Cultural Oureana; Museu Municipal de Ourém; Cineteatro Municipal de 

Ourém; Biblioteca Municipal de Ourém; Museu do Rancho Folclórico os Moleiros da Ribeira. 

Sardoal 

Centro Cultural Gil Vicente; Biblioteca Municipal do Sardoal. 

Sertã 

Casa de Espetáculos e da Cultura da Sertã; Teatro Tasso de Figueiredo; Biblioteca Municipal 

Padre Manuel Antunes; Cineteatro Taborda; Clube do Bonjardim. 

Tomar 

Museu Luso Hebraico Abraham Zacuto; Museu dos Fósforos Aquiles da Mota Lima; Museu 

Municipal João de Castilho - Núcleo de Arte Antiga e Arte Naturalista; Museu Municipal João 

de Castilho - Núcleo de Arte Contemporânea José-Augusto França; Museu Municipal João de 

Castilho - Núcleo de Arte Contemporânea  - Galeria dos Paços do Concelho; Cineteatro Paraíso; 

Centro de Arte e Imagem/IPT; Casa dos Cubos; Complexo Cultural e Museu da Levada; 

Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca; Casa Memória Lopes-Graça; Arquivo 

Fotográfico Silva Magalhães; Centro de Pré-História/IPT; Auditório Fernando Lopes Graça. 

Torres Novas 

Biblioteca Municipal Manuel Simões Serôdio; Casa Memorial Humberto Delgado; Museu 

Agrícola de Riachos; Palácio dos Desportos; Teatro Maria Noémia; Museu de Etnografia e 

Arqueologia Industrial; Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes; Museu Municipal Carlos 

Reis; Teatro Virgínia; Auditório de Ar Livre do Jardim das Rosas. 

Vila de Rei 

Museu Municipal de Vila de Rei 

Biblioteca Municipal José Cardoso Pires; Museu da Geodesia; Museu das Aldeias;  
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Vila Nova da Barquinha 

Museu Etnográfico 21; Parque de Esculturas Contemporânea Almourol; Centro de 

Interpretação de Arqueologia do Alto Ribatejo; Centro Cultural da Barquinha; Centro de 

Estudos de Arte Contemporânea/Casa da Hidráulica; Galeria do Parque; Biblioteca Municipal 

de Vila Nova da Barquinha; Anfiteatro de Ar Livre de Tancos; Centro Cultural de Tancos / 

Igreja da Misericórdia; Biblioteca Municipal de Praia do Ribatejo; Museu de Engenharia 

Militar e das Tropas Aerotransportadas. 

 


