Resumo
A presente investigação tem como objectivo a criação de uma ferramenta que permita
entender e avaliar o território português conforme as preocupações incluídas nos
principais documentos políticos europeus. A investigação trata das questões
internacionais do urbanismo e do ordenamento do território, como enquadramento à
construção de um Atlas de Portugal com os factores que respondam à necessidade de
compreender o território em conformidade com as políticas europeias.
Partindo de uma análise dos principais documentos internacionais, nomeadamente
europeus, que tratam as questões do urbanismo e ordenamento do território, foi
possível elencar um conjunto de dados, disponíveis para Portugal ao nível
administrativo mais pequeno - a freguesia - que mostrassem a situação do território
nacional [continental] em relação a essas questões.
A ferramenta produzida, um Atlas, é acessível a diferentes níveis de utilizadores com
diferentes necessidades, como investigadores, profissionais, políticos e o público em
geral.
Para a construção do Atlas foram usados os dados oficiais publicados pelo Instituto
Nacional de Estatística.
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Abstract
This research aims to create a tool that enables the understanding and assessment of
Portuguese territory framed by the European political documents that focus on
urbanism and planning. Research deals with international issues of urbanism and
planning, as frame to the build of a Portugal Atlas concerning the factors that permit the
understanding of the territory in accordance with European policies.
From an analysis of key international documents, particularly the European, that
include issues of urbanism and planning, was possible lists a set of data - available for
Portugal - at the smallest territorial unit – parish - which shows the situation the national
territory [mainland] on these issues.
The tool produced, an Atlas is accessible to different levels of users with different
needs, as the researcher, the professional, the politician and the general public. For the
Atlas construction we used official data of the Portuguese Institute of Statistics.
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