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O planeamento de serviços de interesse geral é constantemente desafiado 
pela evolução dos contextos territoriais e demográficos. Em particular, o 
declínio populacional em muitas regiões, e a concomitante concentração dos 
serviços em localizações mais centrais dos territórios, tem originado uma 
discussão sobre os objetivos que devem reger as políticas de planeamento 
desses serviços e sobre o seu impacto na qualidade de vida das populações 
de territórios menos centrais. Esta discussão pode ser enquadrada na 
dicotomia que muitas vezes é usada para analisar opções de política pública: a 
eficiência, que expressa a relação entre os custos de um dado serviço e a 
concretização de objetivos definidos para esses serviços, e a equidade, que 
expressa um julgamento sobre as desigualdades que se estabelecem na 
acessibilidade proporcionada a diferentes indivíduos ou grupos. Neste 
trabalho, estes conceitos são aplicados na análise do planeamento da rede de 
escolas do primeiro ciclo do ensino básico. Esta análise assentou, num 
primeiro momento, na identificação e tipificação dos padrões de transformação 
urbana através de técnicas de redução e agrupamento de variáveis, que 
permitiu identificar processos de polarização e os desafios que estes colocam 
ao planeamento do território. Num segundo momento, e após discussão dos 
princípios de eficiência e equidade, foi analisado o planeamento da rede 
escolas do primeiro ciclo do ensino básico à escala local, num estudo de caso: 
o Município de Ourém. Neste foi implementada uma metodologia mista que 
incluiu, por um lado, métodos de inquirição para avaliar as perceções, os 
critérios e os julgamentos dos agentes educativos. Por outro lado, recorreu-se 
também à análise espacial para perceber como é que esses critérios podem 
ser incorporados, de forma objetiva, no planeamento prospetivo da rede de 
equipamentos escolares. Esta abordagem permitiu, genericamente, realçar a 
multiplicidade de formulações e princípios de eficiência e equidade que podem 
ser aplicados à organização espacial de serviços e ilustrar a forma como estes 
princípios se enquadram em modelos de governação e na racionalidade de 
políticas de planeamento sectoriais. Mais especificamente, permitiu: aferir a 
importância da equidade para os agentes educativos e a sua predileção por 
formulações compreensivas deste conceito; perceber o impacto da 
concentração de escolas nos lugares centrais para os custos da rede e para a 
equidade na acessibilidade; identificar estratégias-tipo de consolidação da rede 
em territórios polarizados, maximizando diferentes objetivos de política pública.  
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The planning of services of general interest is constantly challenged by 
territorial and demographic changes. The declining populations of many 
regions, and the concentrations of urban functions in more central locations, in 
particular, have led to a discussion regarding the goals which should guide the 
spatial planning of services, and their impact on the quality of life of population 
in less central territories. This discussion can be framed according to the 
dichotomy that is often used to analyze public policy alternatives: efficiency, 
which refers to the relation between the costs that are necessary for providing a 
given service and the degree to which some predefined objective is achieved, 
and equity, which expresses a judgement regarding the inequalities in the 
accessibility levels that are provided to different groups. In this work, these 
concepts are applied in the analysis of the planning of primary school networks 
in Portugal. For this, first an analysis was made to typify patterns of urban 
transformation through techniques for reducing and grouping variables, which 
made it possible to identify processes of polarization and the challenges they 
pose to territorial planning. Second, and after discussing the principles of 
efficiency and equity, the spatial planning of the school network at a local scale 
was analyzed, in a case study: the Municipality of Ourém. In this case study, a 
mixed methodology was applied that included, on the one hand, a 
questionnaire to assess the perceptions, criteria and judgments of agents 
involved in the planning of the primary school network. On the other hand, 
spatial analysis was applied to understand how these criteria can be 
incorporated, in an objective way, in the prospective planning of the primary 
school network. This approach allowed to highlight the multiple formulations 
and principles of efficiency and equity that can be applied to the spatial 
organization of services and to illustrate how these principles fit into 
governance models and in the rationality of sectoral planning policies. More 
specifically, it allowed: to assess the importance of equity for local agents and 
their predilection for comprehensive formulations of this concept; to understand 
the impact of the concentration of schools in central places for the costs of the 
network and for equity in accessibility; to identify standard strategies for 
consolidating the primary school network in polarized territories, maximizing 
different public policy objectives.  
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 PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS E 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Este capítulo apresenta o tema da tese e a forma com este é abordado. Na primeira parte é 

discutida a problemática, a sua relevância no quadro das políticas de planeamento, e os desafios 

que levanta. Segue-se a apresentação dos objetivos gerais e específicos e uma breve descrição da 

abordagem metodológica. Por fim, apresenta-se a estrutura do trabalho.  
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1.1 Problemática 

A prestação dos serviços de interesse geral é constantemente desafiada pela evolução dos 

contextos socioeconómicos, territoriais e demográficos. Numa grande parte dos países 

desenvolvidos, este contexto tem sido marcado por uma baixa prolongada das taxas de 

fecundidade (Kaa, 2002; Lesthaeghe, 2010; Lesthaeghe & Neels, 2002), que tem levado ao 

envelhecimento, à estagnação e ao declínio populacional. Estes processos têm suscitado um 

amplo debate científico sobre as suas causas, consequências e possíveis respostas de política 

pública, muitas vezes centrado no conceito de shrinking, que designa uma perda estrutural da 

população num território e fenómenos associados, como as mudanças na ocupação e uso do solo, 

a decadência das infraestruturas físicas, o declínio da atividade económica, o desemprego ou a 

periferialização (Großmann et al., 2013; Jaroszewska, 2019; Lang, 2012). Mas, enquanto alguns 

territórios verificam crescimentos anémicos ou o declínio da população, outros continuam a 

crescer (Turok & Mykhnenko, 2007; Wolff & Wiechmann, 2018), num processo de polarização dos 

sistemas urbanos, que se reflete na ocupação dos solos, na população e nas atividade económicas 

(Scott & Kühn, 2012; Stratmann, 2011).  

Para o planeamento de serviços, este contexto coloca desafios consideráveis. Em particular, a 

concentração dos serviços em localizações mais centrais dos territórios, que tem sido a resposta 

mais frequente a esta polarização (Lang, 2012), tem originado uma discussão sobre os objetivos 

que devem reger as políticas de planeamento destes serviços e sobre o seu impacto na qualidade 

de vida, ou até na viabilidade, das populações de territórios mais remotos. Acresce que os 

sistemas de planeamento se mantêm dominados por um paradigma de crescimento que dificulta 

a implementação de estratégias integradas para lidar com o declínio (Hospers, 2014; M. P. 

Johnson et al., 2014). A este respeito, podemos identificar duas tendências contraditórias. Por um 

lado, existe uma certa pressão uniformizadora nas respostas de política pública a estes desafios 

que se prende, do ponto de vista institucional, com a definição de consensos sobre os objetivos e 

instrumentos de política pública (Howlett, 2009) e com a capacidade para órgãos centrais 

exercerem diversos tipos de influência e controlo sobre os agentes locais (Wolf et al., 2020). Por 

outro lado, tem-se verificado a afirmação de modelos de governação mais reticulares, horizontais 
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e territorializados, onde ganham força redes de relações interinstitucionais e processos de 

tomada de decisão multiagente (Osborne, 20101). 

O planeamento da rede de escolas do ensino primário tem sido um exemplo paradigmático destes 

desafios, dada a sua suscetibilidade às mudanças demográficas, o impacto que o fecho deste tipo 

de escolas tem nas comunidades (Autti & Hyry-Beihammer, 2014; Kearns et al., 2009) e as 

discussões que a resposta política às mudanças demográficas e territoriais tem suscitado (Barakat, 

2015; Cordeiro et al., 2014). De facto, ainda que os grandes objetivos para a educação possam ser 

relativamente consensuais – a igualdade de oportunidades, a equidade no acesso e a excelência 

na formação – a sua tradução em políticas e estratégicas territorializadas não o é. E o 

planeamento da educação é profundamente influenciado pela forma como se conjugam a 

regulação institucional, a nível macro, e a afirmação de estratégias à escala local.  

Nas últimas décadas, o equilíbrio que se estabelece entre estas duas formas de regulação tem 

sido marcado pela crescente importância do nível local, com a descentralização de competências 

para os municípios. Esta descentralização, que se sustenta em instrumentos de planeamento 

como as cartas ou os projetos educativos, tem levado ao desenvolvimento de estratégias 

territorializadas de médio e longo prazo que procuram articular os agentes locais em diferentes 

processos e centros de decisão (S. Santos et al., 2019; Wolf et al., 2021). Se a progressiva 

autonomia dos municípios permite a adaptação às idiossincrasias locais e a construção de 

diferentes visões para o planeamento da educação à escala local, ele implica também mudanças 

na forma como este planeamento é feito. Em particular, aumentar o alcance das políticas locais 

de educação pressupõe que estas assentem numa base técnica cada vez mais sólida. Isto aplica-se 

quer à recolha e tratamento de dados, permitindo perceber e antecipar tendências, quer ao 

desenvolvimento de metodologias para envolver os agentes e à forma como estes elementos se 

conjugam no desenho de políticas que, simultaneamente, respondam aos grandes desafios 

societais e às legítimas aspirações das comunidades. 

Face à incerteza, à multiplicidade de agentes e à existência de objetivos múltiplos e 

contraditórios, que permitem catalogar esta questão como um wicked problem (tal como 

formulado por Rittel e Webber, 1973), urge então desenvolver técnicas de apoio à decisão para 

perceber as consequências de diferentes opções na distribuição espacial de equipamentos 

 

1 É pelo reconhecimento desta pluralidade de formas de regulação a que está sujeita a prestação de 

serviços que respondem a uma necessidade pública que se tem vindo a adotar o conceito de ‘serviços de 
interesse geral’ e não ‘serviços públicos’, como será feito no remanescente deste trabalho. 
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escolares, na sua relação com a evolução da população. A questão chave para estes 

equipamentos é que eles se estruturam para diferentes limiares de procura e níveis de 

acessibilidade, pretendendo-se chegar a configurações que otimizem a eficiência na sua 

construção e funcionamento e o acesso equitativo da população (Morrill & Symons, 1977). O 

planeamento da rede de escolas pode, deste modo, ser enquadrado na dicotomia que, segundo 

autores como Bellinger (2007) ou Le Grand (1990), fornece os princípios elementares para 

compreender as políticas púbicas – a eficiência e a equidade.  

Mas se a eficiência e a equidade podem ser entendidas como dimensões chave neste contexto, e 

geradores de amplos consensos (afinal, quem advogaria uma prestação ineficiente ou iníqua de 

um serviço?), elas não deixam de suscitar questões importantes sobre o seu significado no 

planeamento espacial. Kunzmann (1998), por exemplo, nota que a equidade pode designar um 

acesso igualitário a serviços públicos básicos, medido em distância, mas pode também referir-se 

às escolhas que estão disponíveis ou à distribuição de diferentes grupos sociais no território. E, se 

entendermos a equidade espacial como a justiça no que concerne à localização (Morrill & Symons, 

1977), realça-se a importância de diferentes teorias de justiça para perceber as diferenças na 

acessibilidade. A eficiência em políticas públicas, por sua vez, tende a ser entendida como a 

minimização dos meios necessários para alcançar os objetivos, tendo uma definição mais simples. 

Mas também este conceito levanta questões sobre a distinção entre meios e fins, assim como a 

forma como valoramos os custos e benefícios que diferentes grupos retiram de diferentes opções 

de planeamento.  

A grande questão abordada nesta tese é, portanto, como podemos aplicar princípios de eficiência 

e equidade para avaliar diferentes opções de planeamento de redes de escolas, num contexto de 

declínio demográfico. Devemos, por exemplo, fechar escolas de pequena dimensão, tendo em 

conta o seu elevado custo per capita e o declínio populacional, ou aproximar os níveis de 

acessibilidades de diferentes partes do território? E quais são as consequências da implementação 

de uma estratégia ou outra sobre os custos ou as acessibilidades?  

Uma forma de responder a estas perguntas é através de um corpo teórico e metodológico que 

ReVelle e Eiselt (2005) designam location analysis. No planeamento da rede de equipamentos 

escolares trata-se de avaliar diferentes soluções, considerando um conjunto limitado de 

localizações e dimensionamentos avaliados por um conjunto limitado de critérios (Carver, 1991). 

Ou, por outras palavras, qual é a quantidade e dimensão dos equipamentos a localizar e quais são 

as melhores localizações, tendo em conta a evolução da população e os níveis de acessibilidade 
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que se pretendem proporcionar ao público relevante2. Como notam Malczewski e Jackson (2000), 

este tipo de análise tem já sido feita desde a década de 1960, tendo alguma tradição na pesquisa 

operacional ou nas ciências regionais. Mas, na análise espacial de diferentes configurações de 

redes de escolas, assume-se frequentemente um consenso implícito que se expressa numa 

localização ótima e não são devidamente considerados os interesses conflituantes de diferentes 

grupos de utilizadores (Malczewski & Jackson, 2000) ou os equilíbrios que se pretendem 

estabelecer quando estes critérios conflituam (Marsh & Schilling, 1994).  

Acresce que existem diversos critérios e princípios que podem, com a mesma propriedade, ser 

aplicados para avaliar as diferentes configurações espaciais. Isto realça a utilidade de enquadrar a 

análise de políticas concretas nas discussões mais amplas da filosofia política (como Rawls, 1971, 

ou Amartya Sen, 2009), identificando princípios que podem ser utilizados nesta análise e 

informando a discussão sobre o significado dessa aplicação. Realça, ainda, a necessidade de, para 

uma dada política, se atender ao racional que subjaz ao seu desenho e implementação em 

contextos específicos e à vantagem de considerar quais são as preferências dos agentes locais no 

que concerne a estes diferentes princípios.  

1.2 Objetivos 

O principal objetivo desta tese é estudar a aplicação de princípios de eficiência e equidade no 

planeamento espacial de escolas do primeiro ciclo do ensino básico (1º CEB), à luz das 

transformações territoriais que têm marcado o país. Mais especificamente, pretende-se:  

i) Perceber esses processos de transformação e os desafios que eles colocam ao 

planeamento de serviços de interesse geral e, em particular, ao dimensionamento e à 

distribuição de equipamentos escolares;  

ii) Identificar critérios que podem ser utilizados para avaliar este planeamento, 

enquadrando-os na discussão dos princípios de eficiência e equidade nas políticas 

públicas; 

iii) Avaliar as consequências da assunção de diferentes prioridades e objetivos na 

configuração deste tipo de equipameto num caso prático, incluindo:  

• A análise das perceções e preferências de agentes educativos; 

 

2 Assume-se, aqui, que se mantém válida a definição de Hansen (1959, p. 73), para quem a acessibilidade 

mede uma distribuição espacial de atividades em relação a um ponto, ajustado pela capacidade ou desejo 

para ultrapassar a separação espacial. 
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• A análise prospetiva da evolução da rede; 

• A utilização de modelos de localização-alocação para perceber como é que esses 

critérios podem ser objetivados e como é que as preferências podem dar 

expressão a diferentes distribuições espaciais e dimensionamentos de escolas. 

iv) Enquadrar esta discussão no modelo de governação que tem regido as políticas de 

planeamento de escolas em Portugal. 

1.3 Abordagem metodológica 

Em linha com os objetivos definidos, a abordagem metodológica responde a três perguntas 

fundamentais: 

i) Quais são as tendências na evolução da população no território nacional? 

ii) Quais são os princípios de política pública que devem ser utilizados no planeamento da 

rede de escolas face a essa evolução? 

iii) Como podemos incorporar esses princípios na definição de estratégias de planeamento 

da rede de escolas, gerando equilíbrios de médio/longo prazo?  

A abordagem metodológico-concetual geral encontra-se sintetizada na Figura 1.  

 

 

Figura 1: Abordagem metodológico-concetual da tese  
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Para responder à primeira questão (i) foi feita uma tipificação das transformações urbanas em 

Portugal continental, à escala das freguesias. Esta tipificação assenta na noção que as 

transformações expressam a conjugação de mudanças na quantidade da população numa 

determinada unidade territorial com dimensões latentes que expressam o grau de urbanidade 

dessa área e a sua a sua localização no sistema urbano nacional. A metodologia implementada 

consiste em aplicar técnicas de redução e agrupamento de variáveis (análise fatorial e análise de 

componentes principais) para cada uma destas dimensões e em determinar como se agrupam as 

diferentes unidades territoriais (freguesias), associando-os a processos de transformação em 

curso (ver Capítulo 2).  

Para responder à segunda questão (ii) e à terceira questão (iii) foi, inicialmente, feita uma 

discussão dos princípios de política pública e da sua aplicação à organização espacial de 

equipamentos escolares. Esta discussão partiu dos conceitos de eficiência e equidade que, como 

se viu o ponto 1.1., podem ser entendidos como os princípios elementares para analisar as 

políticas públicas e incluiu uma breve revisão dos modelos predominantes para a prestação de 

serviços e da forma como informam as políticas de planeamento de escolas em Portugal. Deste 

modo, estabeleceu-se um quadro de análise que foi, posteriormente, aplicado a um estudo de 

caso: o planeamento da rede de escolas do 1º CEB do Município de Ourém. A escolha do estudo 

de caso decorreu da colaboração com este município por parte do Grupo de Estudos em Território 

e Inovação da Universidade de Aveiro (GETIN_UA) para a revisão da carta educativa que, para 

além de permitir uma perspetiva operativa sobre o planeamento deste tipo de equipamentos à 

escala local, permitiu também um acesso privilegiado aos agentes envolvidos nesse planeamento.  

Em termos metodológicos, a resposta à segunda questão (ii) foi baseada na aplicação de métodos 

de inquirição aos agentes educativos do estudo de caso. Para isto, e após a discussão teórico-

concetual dos princípios de eficiência e equidade, foram desenvolvidos e aplicados dois 

instrumentos de recolha de dados: a) um inquérito aplicado a agentes envolvidos na elaboração 

da carta educativa; b) uma ferramenta de aferição de preferência on-line (ver Figura 2). Em toda a 

recolha, tratamento e armazenamento foi garantida a segurança, privacidade e anonimato dos 

participantes, de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
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Figura 2: Passos metodológicos para a análise de princípios de eficiência e equidade no 

planeamento da rede de escolas do 1º CEB 

O inquérito foi aplicado ao conjunto de agentes envolvidos na elaboração da carta educativa do 
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educação; o segundo inclui perguntas sobre a configuração espacial da rede de escolas, os 

princípios e os critérios que os devem reger.  

A ferramenta digital de recolha de preferências foi concebida com o fim de perceber as 
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transporte dos alunos. Tendo em conta a importância de encontrar equilíbrios de médio-longo 
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Em suma, procurou-se, através desta metodologia, articular o entendimento subjetivo dos 

agentes sobre os princípios que devem reger o planeamento das escolas do 1º CEB com 

ferramentas para os objetivar. Esta abordagem permite, por um lado, que a discussão normativa 

dos princípios de política pública responda a questões práticas e ao racional específico das 

políticas de planeamento em análise. Por outro lado, ela permite perceber a ligação entre as 

preferências dos agentes e as formas espaciais que lhe correspondem, dando um sentido 

operativo a essas preferências e contribuindo para ilustrar as vantagens e desvantagens 

associadas à priorização de determinados princípios na organização espacial de serviços de 

interesse geral.  

1.4 Estrutura 

Para além do presente capítulo, o trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos.  

O Capítulo 2 ocupa-se da análise dos processos de transformação urbana em Portugal 

Continental. Esta análise começa com uma discussão destes processos de transformação, da 

forma como têm sido classificados, rematando com a apresentação de uma tipologia estabelecida 

com base na revisão da literatura e que identifica seis processos – urbanização, expansão urbana, 

declínio urbano, suburbanização, declínio rural e contraurbanização. Na segunda parte, esta 

tipologia é aplicada para perceber as tendências na transformação territorial que têm vindo a 

ocorrer em Portugal. Para além da mudança da quantidade de população, como indicador 

dinâmico, esta análise assenta em dois conceitos: a urbanidade, para expressar as características 

localizadas de um dado território; a centralidade, para expressar a sua localização no contexto 

mais amplo do sistema urbano nacional. 

O Capítulo 3 discute os princípios e modelos de política pública. Em particular, são focados os 

princípios de eficiência e equidade, procurando perceber: Quais são estes princípios? Como é que 

estes princípios são incorporados na formulação e análise de políticas públicas e, em particular, na 

prestação de serviços? O capítulo divide-se em duas partes. Na primeira é discutida a eficiência e 

equidade, enquanto dimensões matriciais da configuração de serviços e conceitos-chave para a 

sua análise. Na segunda, é feita uma discussão dos modelos de prestação de serviços e da forma 

como estes modelos assumem diferentes objetivos e entendimentos sobre o que a eficiência e a 

equidade devem significar. 

No Capítulo 4 é feita uma revisão dos conceitos de eficiência e equidade no planeamento da rede 

de equipamentos escolares, face aos desafios de política pública que se colocam pelas mudanças 

demográficas no território. Ele divide-se em duas partes. A primeira analisa a eficiência e 

equidade no planeamento de escolas 1º CEB, face à evolução da população nos territórios. Na 
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segunda parte é analisada a forma como tem sido feito o planeamento da rede de equipamentos 

do 1º CEB em Portugal, focando os modos de regulação que têm predominado e a forma como 

esta regulação tem privilegiado a racionalização da rede. 

O Capítulo 5 descreve o estudo de caso – o planeamento da rede de escolas do 1º CEB no 

Município de Ourém. Neste capítulo, para além do enquadramento do estudo de caso, é feita 

uma revisão mais detalhada da metodologia aplicada e são apresentados, e discutidos, os 

resultados da análise.  

No Capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões do trabalho. Para além das questões-

chave que podem informar o planeamento de equipamentos do 1º CEB, este capítulo serve 

também para discutir as limitações e apontar caminhos de trabalho futuro.   
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 PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

URBANA EM PORTUGAL CONTINENTAL 

Neste capítulo faz-se a análise dos processos de transformação urbana em Portugal Continental. 

Esta análise começa com uma discussão destes processos de transformação, da forma como têm 

sido classificados, rematando com a apresentação de uma tipologia estabelecida com base na 

revisão da literatura e que identifica seis processos – urbanização, expansão urbana, declínio 

urbano, suburbanização, declínio rural e contraurbanização. Na segunda parte esta tipologia é 

aplicada para perceber as tendências na transformação territorial que têm vindo a ocorrer em 

Portugal. Esta análise assenta em dois conceitos: a urbanidade, para expressar as características 

localizadas de um dado território; a centralidade, para expressar a sua localização no contexto 

mais amplo do sistema urbano nacional. 
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2.1 Revisão de literatura  

A passagem de formas de ocupação predominantemente rurais para formas de ocupação 

predominantemente urbanas constitui um dos fenómenos que mais atenção tem recebido nas 

ciências regionais e urbanas. Mas a complexidade e diversidade dos processos que lhe estão 

associados, e as suas múltiplas manifestações a diferentes escalas, têm desafiado a sua 

categorização e identificação. Este capítulo propõe uma tipologia de transformações urbanas para 

Portugal Continental baseada em três dimensões – a urbanidade, a centralidade e a evolução da 

população. A urbanidade traduz o grau de urbanização de uma determinada área, considerando 

as suas características demográficas ou de uso do solo. A centralidade refere-se ao 

posicionamento de uma determinada área no sistema urbano mais amplo, sendo aferida através 

de variáveis que expressam a sua hierarquia funcional. O trabalho recorre a técnicas de redução 

de variáveis (análise de componentes principais) e à análise de clusters num contexto de análise 

geográfica, permitindo assim associar diferentes unidades territoriais (freguesias) aos processos 

de transformação urbana.  

 A classificação dos processos de transformação urbana  

O crescimento urbano é uma das características mais marcantes e transversais às sociedades 

contemporâneas e, desde as vagas de urbanização do século XVIII, houve um aumento constante 

da proporção de população que se pode considerar urbana (Antrop, 2004). Ao longo do século XX 

esta tendência tem vindo a aprofundar-se e, na Europa, a população urbana passou de cerca de 

50% em 1950 para 73,4% em 2014 (United Nations, 2015).  

As causas, as formas que assume, ou as tendências principais do processo de urbanização têm 

sido amplamente estudados e, desde a década de 1970, que diversos autores tentam captar os 

processos de crescimento e declínio através de modelos cíclicos que preveem uma sucessão de 

fases: crescimento, suburbanização, declínio e (eventualmente) reurbanização (Champion, 2001; 

Hall, 1971; van den Berg et al., 1982). Estas fases expressam, essencialmente, tipos de 

crescimento urbano predominantes em diferentes períodos históricos, em função de questões 

como a organização do trabalho, os meios de transportes predominantes ou as amenidades mais 

valorizadas (ex.: espaço, acesso a serviços, etc.).  

Outras abordagens entendem o crescimento urbano como um processo estocástico que é 

marcado por regularidades como a lei de Zipf ou de Gibrat (Gabaix, 1999; Krugman, 1996). A lei de 

Zipf decorre da verificação empírica que a população de uma cidade tende a ser inversamente 

proporcional ao lugar que ocupa na hierarquia urbana (a segunda cidade do sistema urbano tem 

cerca de metade da população da primeira, a terceira tem um terço, etc.). A lei de Gibrat, por sua 
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vez, defende que o processo de crescimento de uma área urbana é independente do seu 

tamanho3.  

À escala da área urbana, têm também sido desenvolvidos modelos preditivos da urbanização de 

uma determinada área em função de fatores como as características físicas do lugar, a sua posição 

relativa no aglomerado, as suas características socioeconómicas ou decisões políticas/ 

administrativas (Cheng & Masser, 2003; Gustafson et al., 2005; Hu & Lo, 2007; Luo & Wei, 2009; 

R. Tan et al., 2014). Desenvolveram-se, ainda, diversas métricas e metodologias para perceber a 

forma urbana destes processos (Hao et al., 2011; Herold et al., 2003), em particular o grau de 

dispersão que a ocupação do solo assume (Galster et al., 2001; Sudhira et al., 2004), e as suas 

consequências ambientais, sociais ou económicas (Eid et al., 2008; Ewing et al., 2008; Zhang et al., 

2013).  

Mas os fenómenos de crescimento urbano têm-se mostrado bastante resistentes à identificação 

de leis ou tendências de evolução gerais. Diversos estudos mostram, por exemplo, que a lei de 

Zipf não se verifica na maior parte dos países (Soo, 2005), ou só em alguns intervalos da 

hierarquia urbana (Gabaix, 1999), e que em diferentes períodos ou contextos, pode haver um 

crescimento mais acelerado de áreas de menor dimensão (Garmestani et al., 2008) ou dos 

grandes aglomerados (Black & Henderson, 2003). E os fatores que explicam o crescimento de uma 

dada área divergem entre territórios e ao longo do tempo (Cheng & Masser, 2003). Acrescem 

ainda desafios metodológicos à identificação destas leis ou tendências, como a definição do que é 

urbano (Frey & Zimmer, 2001) ou a escolha da escala de análise (Portnov, 2012), que levanta 

questões como a delimitação das unidades de análise (o modifiable areal unit problem, 

Fotheringham & Wong, 1991) ou a agregação de dados e a forma como esta pode distorcer 

análises geográficas introduzindo falácias ecológicas (Openshaw, 1984).  

Os sistemas urbanos assumem-se, portanto, como sistemas dinâmicos e complexos, marcados 

pela interação de fatores localizados (i.e. as características de uma determinada área) com fatores 

de localização (i.e. a localização de uma dada área no contexto mais amplo) e com processos 

socioeconómicos mais amplos que ocorrem em diferentes escalas (Wolf et al., 2019). Apesar 

desta complexidade, é possível identificar tendências que, pela sua recorrência e pelos padrões 

 

3 Quer Gabaix (1999), quer Krugman (1996) mostram que, a manter-se por um determinado período de 

tempo, a lei de Gibrat gera um ordenamento das cidades pelo seu tamanho que se aproxima da lei de Zipf. 

Ou, por outras palavras, que um crescimento independente do tamanho gera uma distribuição em que a 

relação entre o lugar na hierarquia urbana e o tamanho das cidades segue uma lei de potência com um 

expoente de -1. 
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característicos que evidenciam, se prestam à interpretação dos padrões de transformação 

urbanos. Seis processos, em particular, tendem a ser identificados na literatura: urbanização, 

metropolização, declínio urbano, suburbanização, declínio rural e contraurbanização. Segue uma 

breve descrição de cada uma destes fenómenos, baseada na prolífera produção científica que se 

tem dedicado à sua identificação em diferentes contextos (Hajrasouliha & Hamidi, 2017; Kim et 

al., 2018; Schneider & Woodcock, 2008) ou a perceber o que os caracteriza ou como medi-los 

(Herold et al., 2003; Sarzynski et al., 2014; Sudhira et al., 2004). 

 Processos-tipo: metropolização, urbanização, declínio rural, 

declínio urbano, contraurbanização e suburbanização 

Os processos de transformação urbanos podem ser entendidos como consequência de equilíbrios 

entre fatores de concentração e dispersão, tal como foi já notado no estudo seminal de Park, 

Burgess e McKenzie (1925, p. 53). Também Black e Henderson (2003) notam que os equilíbrios 

entre os custos e benefícios da aglomeração são resolvidos em diferentes níveis populacionais 

para diferentes contextos, refletindo o seu perfil económico e a sua localização. Daqui resulta 

que, em diferentes territórios e em diferentes escalas, podem dominar tendências num sentido 

ou no outro. 

A concentração expressa-se, desde logo, no próprio processo de urbanização que, para além da 

adoção de um estilo de vida urbano, se refere à densificação de populações e funções e à 

intensificação no uso do solo (Antrop, 2000). Mas estas tendências refletem-se também na 

polarização que ocorre nos sistemas, com o crescimento desproporcional de alguns aglomerados 

de grande dimensão que, impelidos por um sistema global de comunicação e pela integração 

económica, cultural e social (o “espaço de fluxos” referido por Castells, 2010), se têm-se vindo a 

constituir como nós importantes dum sistema urbano internacional, num processo de expansão 

urbana/metropolização, analisado por diversos autores (Borja & Castells, 1997; Frey & Zimmer, 

2001; Hall & Pain, 2006; Stratmann, 2011). Estas áreas urbanas, para além da concentração de 

população e atividades económicas, constituem-se como nós importantes do sistema urbano 

internacional e encontram-se progressivamente desligados da sua envolvente, numa 

“desregionalização” do desenvolvimento urbano (Stratmann, 2011). A nível europeu, esta 

metropolização tem-se refletido no crescimento desproporcional das áreas metropolitanas e das 

grandes conurbações que se situam no interior do pentágono formado por Londres, Paris, Milão, 

Munique e Hamburgo, que é completado por um conjunto de áreas urbanas de segundo nível, tal 

como Barcelona, Roma, Berlim ou outros de relevância nacional ou regional (Hall & Pain, 2006).  

Os processos de aglomeração contrastam com o declínio de muitas áreas rurais e, 

crescentemente, de muitas áreas urbanas. O declínio rural é, até certo ponto, o corolário do 
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próprio processo de urbanização, como foi já observado por diversos autores nas vagas de 

urbanização do final do século XIX e início do século XX (T. N. Carver, 1927; Longstaff, 1893). Mas 

a rarefação da população em áreas rurais na Europa tem-se mantido até o presente, expressando-

se em fenómenos como o envelhecimento rural (Burholt & Dobbs, 2012), o abandono de áreas 

agrícolas periféricas (MacDonald et al., 2000) ou de baixa intensidade (Strijker, 2005), ou a 

conjugação de processos de despovoamento e marginalização cultural (Bryant et al., 2011). E, 

ainda que estes fenómenos tendam ser mais prevalecentes em regiões periféricas (Haartsen & 

Venhorst, 2010; Tietjen & Jörgensen, 2013), eles verificam-se também em muitas zonas rurais de 

países mais desenvolvidos (Palang et al., 2006; Pašakarnis & Maliene, 2010).  

A contrastar com o declínio de muitas áreas rurais e os processos de urbanização que lhe estão 

associados, têm ocorrido fluxos de pessoas das áreas urbanas para as áreas rurais, num fenómeno 

que na literatura anglo-saxónica se designa de contraurbanização (Champion, 2001). As causas 

para este fluxo são diversas e incluem, nomeadamente, as oportunidades de trabalho (e.g. 

trabalhadores agrícolas), a migração de retorno às origens ou a procura das amenidades e de um 

estilo de vida típico (e.g. reformados dos países da Europa Central que se fixam em áreas rurais de 

países do mediterrâneo) (Halfacree, 2008).  

O declínio urbano, embora seja um tópico frequente na literatura científica ao longo das décadas 

(Bourne, 19804; Morrill, 1979), tem, recentemente, recebido uma atenção reforçada. Em 

particular, houve uma proliferação de análises centradas no conceito de shrinkage, que pode ser 

entendido como uma perda estrutural de população num território, associada a mudanças na 

ocupação e uso do solo, à redução da atividade económica, ao desemprego, ao envelhecimento 

ou à periferialização (A. Haase et al., 2013; Hospers, 2014; Lang, 2012). No caso europeu, uma 

parte significativa das áreas urbanas em declínio situam-se no Leste (A. Haase, Athanasopoulou, 

et al., 2013; Turok & Mykhnenko, 2007), onde a combinação de processos de transformação pós-

socialistas e pós-fordistas originou níveis elevados de emigração e crescimentos naturais 

negativos (Wiechmann, 2009). Mas situações de declínio ocorrem também em outros países, 

como resultado da desindustrialização, de mudanças demográficas ou da suburbanização (A. 

 

4 Para Bourne (1980) existem cinco grandes formas de perceber o declínio: 1) como manifestação de 

mudanças económicas estruturais; 2) como resultado de movimentos da população em função da presença 

de amenidades, de atributos sociais e preferências culturalmente ancoradas; 3) como consequência 

inadvertida da atuação da administração pública e de políticas setoriais; 4) como resultado de relações de 

exploração sistemáticas inerentes aos sistemas capitalistas; 5) como corolário da complexidade de sistemas 

sociais, que são marcados por uma significativa aleatoriedade.  
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Haase et al., 2013; Hospers, 2014). Um caso muitas vezes focado é, a este respeito, o do leste da 

Alemanha (analisado, por exemplo, por Bontje, 2004; Wiechmann & Pallagst, 2012; Wiechmann, 

2009) onde foi implementado um programa amplo para lidar com a queda demográfica e o 

excesso de habitação – o Stadtumbau Ost (Deutscher Bundestag, 2012). O intenso debate que 

acompanhou este programa levou mesmo ao que Pallagst (2008, p. 12), designou como “escola 

alemã” sobre o tópico do encolhimento urbano. 

A dispersão, por sua vez, tem-se manifestado num crescimento urbano difuso, fragmentado e, 

muitas vezes, caótico, que ocorre fora dos centros consolidados, urbanizando áreas novas ou 

afirmando e reforçando novas centralidades (Antrop, 2004; J. Carvalho, 2013; Ewing, 2008; 

Galster et al., 2001). Associados a conceitos como a suburbanização, a periurbanização ou o urban 

sprawl estes fenómenos refletem os custos elevados do solo nos centros das cidades, agravados 

pela gentrificação e pelo crescimento do turismo (Biagi et al., 2015; Pinkster & Boterman, 2017). 

Mas refletem também as preferências de uma quantidade considerável de pessoas por habitações 

unifamiliares (Bruegmann, 2005; Carvalho, 2013; Gordon & Richardson, 1997).  

Sinteticamente, podemos então identificar seis grandes processos de transformação urbana que 

traduzem tendências de concentração ou dispersão a diferentes escalas e em diferentes tipos de 

território: a expansão urbana (associada a fenómenos como a metropolização), a urbanização, o 

declínio urbano, o declínio rural, a contraurbanização e a suburbanização. A Tabela 1 apresenta 

uma descrição sucinta de cada um deles.  

Tabela 1: Processos-tipo de transformação urbana 

Expansão urbana  
Crescimento das áreas urbanas de maior dimensão, originando uma 
grande concentração de população, atividades económicas ou serviços 
no seu perímetro. 

Urbanização  
Passagem de modos de ocupação de baixa densidade para zonas de 
alta densidade, impelida pela migração das populações para os centros 
urbanos existentes. 

Declínio urbano 
Declínio da população de uma dada área urbana, acompanhado por 
fenómenos como o abandono de infraestruturas e património 
edificado, o envelhecimento demográfico ou o declínio económico. 

Declínio rural 

Abandono de áreas rurais, que tende a caracterizar-se pelo abandono 
de explorações agrícolas, pela concentração e encerramento de 
serviços, pela transformação das paisagens e por um progressivo 
despovoamento. 

Contraurbanização 
Processo de urbanização de áreas rurais que se situem para além das 
zonas suburbanas ou periurbanas. 

Suburbanização 
Expansão das áreas urbanas para a sua periferia, muitas vezes de 
forma dispersa. 
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2.2 Construção de uma tipologia de processos de 

transformação assente na urbanidade, centralidade e no 

crescimento populacional 

Ainda que seja possível tipificar os processos de transformação urbana, o seu significado em 

diferentes contextos e a forma de aferi-los varia bastante. Diferentes trabalhos têm proposto 

formas muito distintas, variando na escala de análise, e também nas dimensões, ou nos métodos, 

que são utilizados. 

Exemplos de análises à escala das áreas urbanas encontram-se em: Schneider e Woodcock (2008), 

que analisam os padrões de crescimento de diferentes cidades com base em indicadores de uso 

de solo e população; Kim et al. (2018), que analisam o grau de policentrismo na área 

metropolitana de Seoul com base na população, na especialização económica ou nos fluxos 

pendulares; Hajrasouliha e Hamidi (2017), que estabelecem uma tipologia de áreas 

metropolitanas com base no grau de dispersão, usando indicadores de emprego; Sarzynski et al. 

(2014), que identificam os padrões de transformação de áreas metropolitanas com base na 

localização da habitação e do emprego; ou Herold et al. (2003), que medem a forma 

espaciotemporal do crescimento urbano através de dados obtidos por deteção remota. 

À escala dos sistemas urbanos, vários autores têm procurado perceber o seu grau de 

concentração ou policentrismo, relacionando o tamanho dos centros urbanos que os compõem 

com o seu lugar na hierarquia urbana (Black & Henderson, 2003; Brezzi & Veneri, 2015; Soo, 2005) 

ou analisando a forma como a sua distribuição espacial influencia o seu crescimento (Portnov et 

al., 2000; Sohn, 2012). Enquanto as análises anteriores incluem indicadores como o uso do solo, a 

especialização económica, o emprego ou os fluxos pendulares, estes últimos focam-se 

essencialmente na quantidade de população.  

Para além da escala e das diferentes dimensões que podemos associar aos processos de 

transformação urbana, a localização destes fenómenos é também um aspeto importante. A 

contraurbanização, por exemplo, refere-se ao crescimento de zonas de baixa densidade em zonas 

remotas, enquanto a suburbanização se refere ao crescimento de zonas de baixa densidade 

localizadas na proximidade de áreas urbanas. Ou seja, para identificar estes processos é 

necessário atender não só à amplitude ou à sua forma, mas também às características intrínsecas 

das áreas onde elas estão a ocorrer e à sua localização no contexto mais amplo. Em Portnov 

(2012), esta dimensão é captada através do conceito de location package, que expressa as 

características de localização, considerando fatores como as infraestruturas de transporte ou a 

proximidade a outros aglomerados de grande dimensão. Esta dualidade é também reconhecida 
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em muitas análises econométricas, através do conceito de heterogeneidade, que se refere à 

diferenciação das unidades espaciais, e dependência, que se refere às estruturas espaciais através 

dos quais elas se relacionam (Bhattacharjee et al., 2012; J. L. Marques et al., 2012).  

Amplamente, podemos então captar os processos de transformação através das dimensões de 

urbanidade, que se refere às características localizadas dos territórios, de centralidade, que se 

refere ao seu posicionamento relativo no sistema urbano, e da evolução da população, que pode 

ser considerada como um proxy para o sentido do processo de transformação (crescimento vs 

declínio). 

 Dados e métodos 

Para cada uma das dimensões utilizadas para tipificar os processos de transformação 

identificaram-se um conjunto de indicadores. Para a urbanidade, foram considerados indicadores 

como a densidade populacional ou a proporção de solo artificializado. A centralidade foi aferida 

através da identificação e quantificação automática de pontos de interesse, abrangendo um 

conjunto de temáticas, como os serviços de interesse geral (educação, saúde, etc.), a descritores 

mais genéricos das múltiplas atividades que dão corpo aos territórios (comércio, pontos de 

interesse cultural, etc.). A evolução da população foi aferida através das diferenças na população 

residente no último período intercensitário. 

O recurso a técnicas de redução de variáveis em conjugação com técnicas de classificação 

(aglomeração), num contexto de análise geográfica, permitiu tipificar as diferentes unidades 

territoriais consideradas no que concerne a estas dimensões latentes. Os padrões geográficos que 

emergem destas técnicas, em conjugação com a dinâmica da população, permitiram um novo 

olhar, integrado, sobre os fenómenos de transformação urbana. 

Por uma questão de disponibilidade de dados, e por corresponder a uma unidade político-

administrativa, optou-se por utilizar as freguesias de Portugal Continental na delimitação definida 

pela Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) de 2018. 

A análise assentou em cinco passos metodológicos:  

1. Recolha de dados e associação de indicadores à urbanidade e centralidade;  

2. Obtenção de indicadores sintéticos descritores da urbanidade e centralidade, 

recorrendo a técnicas de análise estatística multivariada; 

3. Cruzamento dos indicadores para identificar cada um dos processos de transformação 

urbana discutidos no ponto anterior; 
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4. Caracterização dos fenómenos de transformação urbana identificados, associando-lhe 

indicadores que expressam a evolução da ocupação do solo ou as suas características 

demográficas, sociais e económicas;  

5. Análise da autocorrelação espacial da evolução da população e dos indicadores 

sintéticos de urbanidade e centralidade.  

Para esta análise foram utilizados três tipos de dados: de uso de solo; demográficos e 

socioeconómicos; e de localização de funções. As fontes principais de informação foram o 

Instituto Nacional de Estatística (INE), em particular dados censitários, as Cartas de Ocupação do 

Solo (COS) da Direção Geral do Território (DGT) e a OpenStreetMaps Foundation (OMS) para a 

georreferenciação de pontos de interesse.  

Duas limitações devem ser reconhecidas. Em primeiro lugar, os anos dos dados não são 

coincidentes: os dados da DGT e da OSM são recentes (2015 e 2020, respetivamente), enquanto 

os dados socioeconómicos e demográficos são dos Censos de 2011 e, para a variação de 

população, de 2001. Em segundo lugar, as delimitações das freguesias variam ao longo do tempo, 

em função de agregações e também de alterações pontuais na CAOP. Para compatibilizar os 

dados de anos anteriores com as delimitações mais recentes foi então feita uma sobreposição dos 

dados cartográficos da CAOP 2018 e das Bases Geográficas de Referenciação de Informação 

(BGRI) de 2001 e de 2011, permitindo obter uma correspondência (geográfica) dos dados 

estatísticos utilizados. Esta sobreposição baseia-se na unidade espacial mais detalhada da BGRI (a 

subsecção), garantindo assim uma correspondência mais fidedigna, mas não isenta de limitações 

– nos casos em que a sobreposição dos polígonos não é perfeita, utilizou-se a área como medida 

de alocação proporcional dos valores. 

 Indicadores de urbanidade e centralidade 

Como se pode ver na Tabela 2, para a urbanidade identificaram-se três tipos de indicadores: 1) os 

que expressam a artificialização dos solos; 2) os que expressam a densidade da ocupação; 3) os 

que expressam o grau de fragmentação dessa ocupação.  
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Tabela 2: Indicadores de urbanidade 

Variável  Descrição  Dados iniciais/fonte Fonte  

COS_Urbano 

COS_Industria 

COS_Comercio 

COS_Infra 

COS_Verde_Urb 

Proporção de território artificializado da 
COS que seja: tecido urbano contínuo e 
descontínuo; indústria; comércio e 
equipamentos gerais; redes viárias e 
ferroviárias e espaços associados; e 
espaços verdes urbanos  

i) Áreas classificadas no COS 
2015 com 1.1.1.00.0, 
1.1.2.00.0, 1.2.1.00.0, 
1.2.2.00.0, 1.4.1.00.0  

ii) Área da freguesia 

i) DGT 

ii) DGT / INE 

Dens_Pop_A_Ar
tificial 

Densidade da população residente em 
2011 por áreas artificializadas com as 
classes consideradas na linha anterior 

i) População residente 2011 

ii) Área de solo artificializada 
(os códigos da COS15PropT) 

i) INE 
(Censos) 

ii) DGT / INE 

Fragm_ 
Ocupacao 

Quociente entre a área total ocupada 
pelas classes consideradas e o número 
de lugares identificados na BGRI de 2011 
que se localizam, maioritariamente, no 
interior da freguesia  

i) Áreas de solo 
artificializadas consideradas 
na COS 2015 

ii) Nº de lugares por 
freguesia 

i) DGT/INE  

ii) INE 
(Censos) 

Para a ocupação dos solos consideraram-se as classes de territórios artificializados da COS 2015, 

excluindo aquelas que dificilmente podem ser consideradas como uma expressão da urbanidade 

dos territórios – como as áreas de extração de inertes, os espelhos de água de barragens ou 

mesmo áreas alocadas a atividades industriais que fazem uso de grandes quantidades de solo.  

Para aferir a densidade da ocupação utilizou-se a população residente por estas áreas 

artificializadas (Dens_Pop_A_Artificial). Considerou-se que este indicador expressa melhor a 

urbanidade de um território do que a população por km2, que depende de características 

biofísicas dos territórios e de fatores históricos/culturais que influem no tamanho da freguesia, 

mas não necessariamente na sua urbanidade.  

Além destes indicadores, incluiu-se uma medida que expressa a fragmentação dessa ocupação, 

tendo em conta que territórios onde existem contínuos de ocupação podem ser considerados 

mais urbanos do que territórios com uma ocupação mais dispersa. Para esta dimensão utilizou-se 

o quociente entre a área das classes de território artificializado consideradas (COS15 - tecido 

urbano contínuo e descontínuo, indústria, comércio e equipamentos gerais, redes viárias e 

ferroviárias e espaços associados e espaços verdes urbanos) e o número de lugares da freguesia. 

Considerou-se que os lugares, não obstante a sua integração político-administrativa na freguesia, 

expressam uma forma de singularidade, reconhecida numa toponímia própria, contribuindo assim 

para uma partição da ocupação urbana.  

Indicadores de centralidade 

Para a construção dos indicadores de centralidade foram, também, considerados três dimensões: 

1) o posicionamento da freguesia no contexto do sistema urbano nacional; 2) a sua diferenciação 
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funcional (concentração de serviços e equipamentos); 3) e a sua integração em bacias de 

emprego. 

Para a primeira dimensão, a variável considerada foi o potencial demográfico, determinado pelo 

somatório entre o rácio da população residente em cada freguesia e a distância linear entre os 

centroides dos polígonos das freguesias. Esta variável pode ser considerada como indicador de 

aglomeração da população sendo, por exemplo, alta em locais próximos de grandes aglomerados, 

mesmo que tenham baixas densidades.  

Na segunda dimensão, foram selecionados indicadores que espelham a diferenciação funcional 

das unidades de análise. A localização de equipamentos e serviços, armazenados na base de 

dados do OSM forneceu 14.370 registos (em maio de 2020), classificados em 249 tags nas quatro 

classes originais associadas a este tipo de dados – amenities, leisure, shops, tourism. Este conjunto 

de registos foi reclassificado em áreas temáticas, mais coerentes com os objetivos deste trabalho. 

A Tabela 3 sumariza os elementos mais importantes desta reclassificação. 

Tabela 3: Dados base de dados OSM e respetiva (re)classificação temática5 

Tema (novo) 
Classes originais incluídas 

- feature_type 
Tags seleccionadas - top 3 (nº 

total tags) 
Núm. pontos de 

interesse  

Serviços e 
equipamentos 
Educativos (Educ) 

amenities 
school, kindergarten, library, 
… (8) 6308 

Serviços e 
equipamentos de 
saúde (Saud) 

amenities 
pharmacy, clinic, hospital, … 
(5) 

4166 

Serviços de comércio 
alimentar e 
restauração (Rest) 

amenities restaurant, café, bar, … (9) 25477 

shops 
supermarket, convenience, 
bakery, … (18) 8266 

Serviços, comércio e 
equipamentos de 
interesse geral 
(ServGerais) 

amenities fuel, bank, atm, … 9100 
leisure bandstand (1) 96 

shops 
clothes, hairdresser, 
car_repair 

16810 

Serviços e 
equipamentos de lazer 
(Lazer) 

amenities 
place_of_worship, theatre, 
bicycle_rental… (9) 

7999 

leisure 
swimming_pool, garden, 
pitch, … (27) 47754 

shops gift, book, art, … (7) 937 
tourism information, hotel, … (21) 14146 

Serviços públicos 
comunitários (adm. 
pública, justiça e 
serviços sociais) 
(ServPub) 

amenities 
townhall, police, 
social_facility, … (7) 3127 

shops charity (1) 10 

 

5 Ver em https://bit.ly/2ZIbtsQ a lista completa e sistema de classificação usado pelo OSM. 
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Na terceira dimensão, foi considerada a proporção de indivíduos residentes na freguesia que 

exerce a sua atividade profissional numa unidade produtiva fora do município de residência. Com 

esta variável pretende-se captar o contributo chave do emprego para a construção de um índice 

de centralidade de um território e, mais especificamente, o posicionamento da freguesia nas 

redes de fluxos pendulares que marcam a hierarquia urbana. A Tabela 4 apresenta uma descrição 

geral destes indicadores. 

Tabela 4: Indicadores de centralidade 

Variável  Descrição  Dados iniciais/fonte Fonte  

Pot_Demografico 

Potencial demográfico de cada uma das 2882 
freguesias (j), definido por: 𝑃𝑜𝑡𝐷𝐸𝑀𝑂2011𝑗 = ∑ 𝑃𝑖𝑑𝑖𝑗

2882
𝑗  

Onde 𝑃𝑖  é a população residente na freguesia i 
e 𝑑𝑖𝑗  a distância linear entre a freguesia i e j 

i) População 
residente em 2011 

ii) Distâncias entre os 
centroides 
geométricos das 
freguesias  

 

i) INE 
(Censos) 

ii) cálculos 
próprios 

Pot_Acesso_Educ 

Pot_Acesso_Saud 

Pot_Acesso_Rest 

Pot_Acesso_Serv
Gerais 

Pot_Acesso_Laze
r 

Pot_Acesso_Serv
Pub 

Potencial de acessibilidade de cada uma das 
2882 freguesias (j) a equipamentos ou serviços 
georreferenciados na base de dados OSM, 
definido por: 𝑃𝑜𝑡𝐴𝑐𝑒𝑠𝑠𝑃𝑂𝐼𝑠#𝑃𝑂𝐼𝑗 = ∑ 𝑁𝑖𝑑𝑖𝑗

2882
𝑗  

Onde 𝑁𝑖  corresponde ao número de pontos de 
interesse classificados no tema localizados 
dentro dos limites da freguesia i e 𝑑𝑖𝑗  à 

distância linear entre o centroide da freguesia i 
e j – a variável é reproduzida para cada um dos 
temas considerados nos POIs (educação, 
saúde, restauração e alimentação, serviços 
gerais, lazer e serviços públicos) 

i) Número de POIs 
georreferenciados 
associados a cada 
temática considerada 

ii) distâncias entre 
freguesias 

i) 
OpenStreet 
Maps 
(OSM) 

ii) cálculos 
próprios 

Pop_Trabalha_Fo
ra 

Proporção da população residente empregada 
que declara um local de trabalho fora do 
município de residência em 2011  

i) Residentes 
empregados  

ii) Residentes que 
trabalham no 
município de 
residência  

INE 
(Censos) 

 Construção dos indicadores sintéticos de urbanidade e centralidade 

Estando identificadas, a priori, as dimensões relevantes (a urbanidade e a centralidade), e as 

variáveis que as descrevem, a construção de indicadores sintéticos pode ser feita através de 

métodos simples de análise estatística multivariada. Este é um tipo de desafio muito comum em 

análise de dados espaciais, usualmente abordado recorrendo à combinação dos métodos de 

análise de componentes principais e análise fatorial (Demšar et al., 2013). 
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Neste exercício, a análise de componentes principais foi utilizada para identificar o número de 

componentes a considerar para cada uma das dimensões – urbanidade e centralidade (Tabela 5). 

Utilizou-se como critério a retenção de componentes com valor próprio superior a um e, 

cumulativamente, uma capacidade explicativa global de pelo menos 60% da variância dos dados 

iniciais. A obtenção do indicador sintético é posteriormente realizada através da análise fatorial, 

na qual se assume um número de fatores igual ao número de componentes identificadas na 

análise de componentes principais. A construção das variáveis reduzidas é obtida pelo método de 

regressão de Barlett, o qual permite obter valores estandardizados (scores), para cada uma das 

unidades de análise. 

Tabela 5: Descrição de resultados da análise fatorial, para a urbanidade e a centralidade 

Urbanidade Centralidade 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): 0.86 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): 0.88 

Loadings (com 
Rotação Varimax) 

F1 F2 
Comunalidade

s 
Loadings (Rotação 
Varimax) 

F1 F2 
Comunalidade

s 

COS_Urbano 0.88
1 

0.102 0.81 Pot_Demografico 
0.90

7 
0.212 0.87 

COS_Industria  0.947 0.77 Pop_Trabalha_Fora  0.990 0.98 

COS_Comercio 0.65
9 

0.528 0.87 
Pot_Acesso_Educ 0.95

7 
0.128 0.93 

COS_Infra 0.77
7 

0.181 0.91 
Pot_Acesso_Saud 0.98

1 
 0.96 

COS_Verde_Urb 0.74
0 

 0.93 
Pot_Acesso_Rest 0.93

2 
 0.87 

Fragm_ Ocupacao 
0.63

8 
0.423 0.91 

Pot_Acesso_ServGerai
s 

0.97
4 

 0.95 

Dens_Pop_A_Artificia
l 

0.80
1 

0.125 0.84 
Pot_Acesso_Lazer 0.96

5 
 0.94 

Valores próprios (𝑎𝑗1) 
3.84

4 
0.985 

 

Pot_Acesso_ServPub 
0.97

7 
 0.96 

Valores próprios (𝑎𝑗1) 
6.44

3 
1.023 

 

Proporção de 
variância explicada 
(%) 

49% 20% 
Proporção de variância 
explicada (%) 

80% 13% 

Proporção de 
variância explicada 
total (%) 

49% 69% 
Proporção de variância 
explicada total (%) 

80% 93% 

Nos casos em que a análise de componentes principais sugerir a retenção de mais do que uma 

variável reduzida, os scores obtidos na análise fatorial para cada um dos fatores, são combinados 

de modo a produzir um indicador compósito.  

A combinação linear implementada é a seguinte: 𝑦𝑗 =  𝑎𝑗1 𝑓𝑗1 +  𝑎𝑗2 𝑓𝑗2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑛 𝑓𝑗𝑛  
Onde 𝑦𝑗  é o indicador compósito da dimensão latente j (centralidade ou urbanidade), 𝑎𝑗𝑛 é o 

valor próprio associado ao fator n retido na análise fatorial da dimensão latente j e 𝑓𝑗𝑛 o fator n 
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das n dimensões retidas na análise fatorial (n = 1,2, tanto para urbanidade como para a 

centralidade). 

A Tabela 6 fornece uma descrição dos dados iniciais, bem como dos dados derivados (índices) 

obtidos com base nos procedimentos descritos anteriormente. 

Tabela 6: Descrição dos dados 

Variáveis (designação curta) unidades média 
desvio 
padrão 

mínimo máximo mediana 

Urbanidade (Índice) 
estandardizado 
(�̂� = 0, 𝜎 = 1)) 

0.00 1.00 -0.57 8.58 -0.29 

Fragmentacao_Ocup km2 / n 2.97 6.86 0.07 102.44 1.03 

Dens_Pop_A_Artificial n / Km2 184.91 152.62 5.83 1819.53 148.74 

COS_Urbano p. perc. (prop. ) 0.03 0.07 0.00 0.85 0.01 

COS_Industria p. perc. (prop. ) 0.05 0.07 0.00 0.60 0.02 

COS_Comercio p. perc. (prop. ) 0.01 0.03 0.00 0.35 0.00 

COS_Infra p. perc. (prop. ) 0.01 0.02 0.00 0.21 0.00 

COS_Verde_Urb p. perc. (prop. ) 0.00 0.01 0.00 0.12 0.00 

Centralidade (Índice) 
estandardizado 
(�̂� = 0, 𝜎 = 1)) 

0.00 1.00 -0.58 15.17 -0.23 

Pop_Trabalha_Fora p. perc. (prop. ) 0.27 0.14 0.00 0.80 0.25 

Pot_Demografico (ver formula) 6545 13640 304 144413 2627 

Pot_Acesso_Educ (ver formula) 3.92 8.01 0.19 95.46 1.62 

Pot_Acesso_Saud (ver formula) 2.85 8.60 0.12 147.38 1.06 

Pot_Acesso_Rest (ver formula) 22.41 84.54 1.14 2203.85 7.61 

Pot_Acesso_ServGer (ver formula) 17.65 50.21 0.67 926.25 6.44 

Pot_Acesso_Lazer (ver formula) 37.26 80.41 2.41 1230.57 17.46 

Pot_Acesso_ServPub (ver formula) 1.81 3.14 0.10 51.56 0.95 

Var_POPC01C11 p. perc. (tx. Var) -0.07 0.14 -0.46 0.98 -0.08 

Outras variáveis       

COST11_Var071 p. perc. (tx. Var) 0.01 0.04 -0.18 1.01 0.00 

C11_HM_IndEnv (ver formula) 1.98 2.01 0.28 35.25 1.41 

C11_PropPopEnsSup p. perc. (prop. ) 0.06 0.05 0.00 0.41 0.05 

C11_PropPopActEcoTerc p. perc. (prop. ) 0.20 0.08 0.02 0.45 0.19 

 Padrões de transformação no território nacional 

A Figura 3, que apresenta cartogramas dos indicadores para as duas dimensões latentes e da 

variação da população, permite-nos identificar duas clivagens que caracterizam o território 

nacional: a que separa as regiões interiores das regiões litorais e a que separa as áreas 

metropolitanas do restante país (uma característica já observada por INE, 2004, Moreira et al., 

2009, Pereira, 2016, ou J. L. Marques et al., 2020). 
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Figura 3: Cartogramas dos padrões territoriais da urbanidade, centralidade e variação da 

população 

O padrão geográfico do indicador compósito de centralidade é aquele onde as diferenças se 

manifestam de forma mais óbvia no conjunto do território: os dois maiores aglomerados urbanos 

assumem-se como os principais polos agregadores de população, funções, equipamentos e 

serviços (centralidade máxima), verificando-se um decréscimo relativamente uniforme dos 

valores deste indicador em função do aumento da distância a estes polos. No indicador compósito 

de urbanidade e na variação da população é visível um padrão territorial mais diversificado. Por 

um lado, coincidente com os polos de centralidade, surgem manchas onde os valores destas duas 

variáveis são muito elevados; por outro lado, emerge um conjunto de freguesias no restante 

território com valores relativamente elevados, rodeados de freguesias com valores muito baixos. 

Legenda

Sedes de Município

Municipios

(Índice de) Urbanidade

-0.57 - -0.30

-0.29 - -0.15

-0.14 - 0.00

0.01 - 0.30

0.31 - 1.50

1.51 - 8.58

Legenda

Sedes de Município

Municipios

(Índice de) Centralidade

-0.58 - -0.30

-0.29 - -0.15

-0.14 - 0.00

0.01 - 0.60

0.61 - 1.50

1.51 - 15.17

Legenda

Sedes de Município

Municipios

Variação da População (2001-2011)

41% - 98%

21% - 40%

1% - 20%

-19% - 0%

-39% - -20%

-46% - -40%
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A partir dos comportamentos das freguesias nestas três variáveis é possível associá-las aos 

processos-tipo de transformação urbana identificados na literatura. A tipologia proposta assenta 

num procedimento de discretização dos indicadores em classes, construídos a partir da análise 

espacial dos indicadores compósitos e da variável de crescimento populacional (Tabela 7):  

1. A variação da população é a medida em que mais facilmente se infere uma classificação 

– valores positivos estão associados à expansão e valores negativos ao declínio. 

2. A centralidade apresenta um padrão fortemente polarizado. Esta polarização permite 

considerar uma classificação dicotómica, a qual, tendo como referência de divisão o 

valor central (zero) do índice compósito estandardizado, distingue os territórios mais 

centrais (+), em manchas contínuas, dos menos centrais (-).  

3. Para a urbanidade, como segue um padrão com mais nuances territoriais, foram 

identificados quatro grupos distintos (por ordem crescente de urbanidade: -, +, ++, +++), 

correspondendo a clusters obtidos através do método de agregação Ward. 

Tabela 7: Tipologia de processos de transformação urbana 

 
Urbanidade Centralidade Variação da população 

Expansão urbana    ++ | +++ + + 

Declínio urbano    ++ | +++ + - 

Suburbanização + | - + + 

Urbanização    + | ++ - + 

Contraurbanização  - - + 

Declínio rural  - - - 

Classes urbanidade: +++ [8.58 , 3.69] ++ ]3.69, 0.58] + ]0.58, -0.13] - ]-0.13, -0.57] 

Classes centralidade: + [15.17 , 0] – ]0, -0.58] // Classes variação população: + [0, 98] – ]0, -40] 

Esta metodologia, assumindo à partida as dimensões que são consideradas relevantes e a forma 

como estão associados a diferentes processos de transformação urbana, não garante a sua 

ortogonalidade: é, antes, expectável que existam fortes correlações entre as variáveis que 

expressam estas diferentes dimensões. Deste modo, permite-se tipificar os processos 

identificados na literatura, baseando-se na forma como elas coincidem ou se diferenciam no 

território, mas não se possibilita a sua classificação estatística através de uma análise de clusters, 

onde as relações entre variáveis ou a presença de variáveis não observadas colocaria problemas 

significativos.  

A aplicação desta metodologia permite identificar os seguintes padrões de transformação (Figura 

4). Como se pode ver nesta figura, estes processos são fortemente influenciados pela clivagem 

entre territórios do interior e do litoral: no interior, o processo dominante é o declínio rural, que 

contrasta com a urbanização que ocorre em algumas freguesias, em particular as sedes dos 

municípios; no litoral, surge um padrão de declínio das freguesias centrais dos grandes 
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aglomerados, que contrasta com processos de expansão urbana nas freguesias limítrofes desses 

contínuos urbanos e processos de suburbanização nas áreas rurais próximos desses aglomerados. 

 

 

 

Figura 4: Processos de transformação urbana identificados em cada uma das unidades de análise 

(freguesia) 

Verifica-se, ainda, uma forte fragmentação dos processos de transformação na Área 

Metropolitana do Porto (AMP) e, geralmente, no litoral norte. De facto, enquanto na Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) se verifica um padrão mais típico de declínio do núcleo central e 

de expansão da cidade em anéis cada vez mais remotos, nessa região existem frequentes 

situações de declínio de áreas urbanas fora do núcleo principal e também muitas freguesias onde 

não ocorre nenhum dos padrões classificados. Estas últimas, para além de áreas estagnadas em 

Legenda

Sedes de Município

Municipios

Processos de transformação urbana
Sem Classificação (444)

Expansão Urbana (170)

Suburbanização (247)

Declínio Urbano (81)

Urbanização (173)

Contra-Urbanização (206)

Declínio Rural (1561)
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termos demográficas, incluem também processos que não tendem a ser considerados na 

literatura, como o declínio de áreas suburbanas, e que são reveladoras da sua crescente 

complexidade e fragmentação. Verifica-se ainda o crescimento de freguesias marcadamente 

rurais e remotas, num processo aqui designado de contraurbanização, e que afeta quer territórios 

do litoral como do interior.  

 Características dos processos de transformação urbana  

Estando identificados os padrões territoriais dos processos de transformação urbana no território 

de Portugal Continental fica, no entanto, por responder o que é que caracteriza estes fenómenos. 

Com esse objetivo selecionou-se um conjunto de indicadores adicionais, apresentados na Tabela 

8, referentes à: evolução da ocupação do solo, características demográficas, sociais e económicas.  

Tabela 8: Identificação dos indicadores para caracterização dos territórios e dados de origem 

Variável  Descrição  Dados iniciais/fonte Fonte  

Var_COS_Urbano 
Taxa de variação da proporção de 
tecido urbano, com base na COS de 
2007 e 2015 

Proporção de solo código 1.1. 
(nível 2) – COS 2015 e 2007 

DGT  

IndEnv 
Índice de envelhecimento – rácio 
entre a população residente com 
mais de 64 e com menos de 20  

i) Residentes com mais de 64 
anos  
ii) Residentes com menos de 20 
anos 

INE (Censos) 

PropPopEnsSup 
Proporção da população residente 
com curso superior completo em 
2011 

i) Residentes com um curso 
superior completo  
ii) Residentes 

INE (Censos)  

PropPopActTerc 
Proporção da população residente 
empregada no sector terciário em 
2011 

i) Residentes empregados no 
sector terciário 
ii) Residentes empregados 

INE (Censos) 

A Figura 5 apresenta uma análise descritiva da distribuição dos valores destas variáveis, para cada 

um dos processos de transformação urbana (grupos de unidades de análise). O teste Kruskal-

Wallis permite-nos perceber se existem diferenças estatisticamente significativas em pelo menos 

um dos grupos considerados, sendo complementado com o teste de Wilcox para identificação dos 

pares de grupos para os quais existem diferenças estatisticamente significativas. Como seria de 

esperar, a esmagadora maioria dos grupos apresenta diferenças significativas, pelo que se opta 

por reportar apenas os pares de grupos em que tal não se verifica. 
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Solo urbanizado - variação 2007-2015 (%) Índice de envelhecimento (idosos/jovens) 

  

Kruskal-Wallis chi-squared = 252.97, df = 5, p-value < 2.2e-16 

Pares não significantes (p-value > 5%) (Wilcox-test):  

Suburbanização – ContraUrbanização 

Suburbanização – Expansão Urbana 

Kruskal-Wallis chi-squared = 1227.2, df = 5, p-value < 2.2e-16 

Pares não significantes (p-value > 5%) (Wilcox-test):  

Declínio Urbano – Contra-Urbanização 

Pop. residente com o ensino superior 

/pop. residente (%) 
Pop. residente empregada no sector terciário 

/pop. residente empregada (%) 

  

Kruskal-Wallis chi-squared = 1227.2, df = 5, p-value < 2.2e-16 

Pares não significantes (p-value > 5%) (Wilcox-test):  

Declínio Urbano – Expansão Urbana 

Kruskal-Wallis chi-squared = 897.35, df = 5, p-value < 2.2e-16 

Pares não significantes (p-value > 5%) (Wilcox-test):  

Declínio Urbano – Expansão Urbana  

Declínio Urbano – Urbanização 

Suburbanização – Contra-urbanização 

Figura 5: Análise e inferência estatística das diferenças entre os diferentes processos de 

transformação urbana 

Como se pode verificar na Figura 5, as freguesias em que ocorre cada um dos tipos de 

transformação urbana têm perfis bastante distintos:  

1. As áreas em declínio rural são áreas muito envelhecidas, com baixos níveis de 

qualificação e terciarização e que não registam variações na artificialização dos solos;  

2. As áreas em contraurbanização, partilhando o baixo grau de urbanização e centralidade 

com as áreas em declínio rural, têm, contudo, um desempenho ligeiramente melhor nas 

variáveis socioeconómicas, para além de verificarem uma maior artificialização do solo;  
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3. As freguesias associadas a processos de suburbanização têm um perfil parecido com a 

contraurbanização, no que concerne ao grau de terciarização e qualificações, mas têm 

uma população bastante mais jovem e verificam uma menor artificialização dos solos;  

4. As áres em expansão urbana e urbanização, ainda que tenham níveis de urbanidade e 

centralidade muito distintos, são relativamente parecidas no perfil socioeconómico e no 

consumo de solo;  

5. Já as freguesias em declínio urbano apresentam níveis altos de terciarização e 

qualificação, mas têm uma população bastante mais envelhecida que as áreas em 

expansão urbana.  

Existem algumas questões a reter nesta análise. Desde logo, destaca-se o efeito polarizador que 

se verifica com a expansão dos territórios de maior centralidade e o declínio da maioria das 

restantes freguesias do país. A expansão destes polos, longe de seguir um padrão regular, 

destaca-se pela proximidade de processos de declínio e expansão urbana, intercaladas por 

territórios em suburbanização. Deste padrão territorial emergem, a uma escala de caráter mais 

regional, contínuos urbanos polinucleados que, em torno da AML e da AMP, sugerem a 

aproximação à ideia de metropolização discutida na revisão da literatura (Borja & Castells, 1997; 

Frey & Zimmer, 2001; Hall & Pain, 2006; Stratmann, 2011). E esta polarização expressa-se também 

numa forte diferenciação socioeconómica e demográfica desses territórios mais centrais em 

relação ao restante país. Mas existem também efeitos diferenciadores do perfil socioeconómico 

nesses aglomerados urbanos, com as áreas em declínio urbano a terem populações 

substancialmente mais envelhecidas do que as áreas suburbanas caracterizadas por populações 

relativamente mais jovens. 

Esta polarização do sistema à escala nacional encontra, de alguma forma, um paralelo com os 

processos de declínio e consolidação nas regiões menos centrais. Nestes territórios, o declínio da 

maior parte das freguesias, com uma população envelhecida e pouco qualificada, contrasta com a 

consolidação das áreas urbanas de maior importância, como as sedes dos municípios, que 

concentram uma quantidade crescente de funções, empregos e população qualificada. Também 

as áreas em contraurbanização, ainda que sejam marcadamente rurais e envelhecidas, têm níveis 

de urbanidade e centralidade ligeiramente superiores aos que se verificam nas áreas em declínio, 

e apresentam um perfil socioeconómico mais favorável. E, se olharmos para o cartograma da 

Figura 4, verificamos que este processo ocorre com maior frequência em áreas rurais que se 

encontram afastadas, mas ainda na esfera de influência de aglomerados de maior dimensão e, no 

interior, em freguesias sede de municípios marcadamente rurais. Ou seja, mais do que um 

fenómeno de contraurbanização, como é normalmente entendido na literatura, nesta análise este 

processo descreve maioritariamente a consolidação urbana em áreas marcadamente rurais e 



31 

 

 

ainda a periurbanização em localizações cada vez mais afastadas das áreas mais centrais. Esta 

constatação é importante o ponto de vista de formulação de políticas públicas, já que o declínio 

populacional de amplas regiões do interior é um dos desafios fundamentais para o país e, 

nomeadamente, no que diz respeito à acessibilidade destas populações a serviços fundamentais 

como a educação ou a saúde. 

Por fim, é interessante notar que o processo de contraurbanização é aquele onde o consumo de 

solo é mais elevado. As áreas em urbanização surgem em segundo lugar no crescimento da área 

de território artificializado – 2,27% face aos 1,74% das áreas de expansão urbana – apesar da 

população crescer a um ritmo mais moderado nas áreas de urbanização. Estes dados sugerem 

que, a par com a ocupação de áreas maioritariamente rurais, o maior consumo de solo ocorre por 

via da expansão dos limites de áreas urbanas menos centrais, enquanto a expansão urbana nas 

áreas mais centrais, partindo de uma intensidade de ocupação muito alta, está mais sujeita a 

processos de densificação do tecido urbano existente.  

 Análise da autocorrelação espacial nas três dimensões 

Os fenómenos espaciais, e os padrões de aglomeração espacial que tendem a exibir, podem 

adicionalmente ser analisados através das relações de dependência espacial que se estabelecem 

nas diferentes variáveis que os expressam – neste caso, os indicadores sintéticos de urbanidade e 

a centralidade, obtidos na análise fatorial descrita no ponto 2.2.3, e a variação da população no 

período intercensitário. Para esta análise é possível recorrer ao Índice de Moran (Moran, 1950), 

que é uma medida global de correlação entre os valores de uma variável num conjunto de 

unidades territoriais e os valores dessa variável nas unidades envolventes (Anselin, 2001) ou, por 

outras palavras, uma medida de correlação entre os valores observados e o seu lag espacial.  

Este índice segue a fórmula:  

𝐼 = 𝑛𝑊 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑥𝑗 − �̅�)𝑛𝑗=1𝑛𝑖=1 ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖=1  

Onde x é a variável considerada, n é o número de unidades espaciais indexadas a i e j, w é uma 

matriz que representa as relações espaciais entre i e j e W é o somatório de 𝑤𝑖𝑗. A matriz w pode 

traduzir uma qualquer estrutura de relação espacial entre unidades, sendo normalmente definida 

com base na proximidade geográfica. O Índice de Moran varia entre 1, que expressa o máximo de 

correlação positiva, e -1, que expressa o máximo de correlação negativa, enquanto um valor de 0 

expressa a ausência de autocorrelação espacial. A significância estatística para o Índice de Moran 

é obtida a partir da permutação dos valores observados (método de amostragem bootstrap), 

sendo estes atribuídos sucessivamente, e de forma aleatória, às unidades consideradas. Este 

mecanismo permite estimar a probabilidade do valor real do índice provir de uma distribuição de 
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valores gerada pelo referido método, permitindo assim testar a pseudosignificância do valor 

observado – pseudovalor-p – para uma determinada amostra ou população (Anselin, 1995) 

A matriz w estabelece a estrutura de relações espaciais que, usualmente, é definida a priori. 

Embora possa ser especificada de muitas formas, o recurso a uma matriz de contiguidade de 

primeira ordem, obtida a partir da representação geográfica das unidades territoriais no plano 

cartesiano, com um valor de 1 quando as unidades espaciais partilham fronteira entre si e 0 

quando não partilham, é a especificação mais comum (esta matriz é, por exemplo, usada em 

Anselin, 1995, ou Tsou et al., 2005). Um método alternativo passa por definir as relações de 

vizinhança adotando previamente uma função de distância entre unidades a considerar. Este 

método, utilizado, por exemplo, em Landry e Chakraborty (2009), permite manter um critério de 

vizinhança geograficamente mais coerente em unidades espaciais que variam de tamanho de 

forma considerável.  

Neste trabalho aplicou-se este método, uma vez que o tamanho das freguesias em diferentes 

regiões do país se traduz, na prática, em raios de diferentes dimensões quando adotado o método 

das contiguidades entre os polígonos das freguesias6. A distância de corte considerada na matriz 

w para avaliar a autocorrelação espacial nas três dimensões consideradas (o crescimento 

populacional e os fatores de urbanidade e centralidade) foi de 15 km. Este valor foi fixado a partir 

de vários ensaios exploratórios, feitos com recurso à livraria PySal para Python (Rey & Anselin, 

2007), que permitiram perceber que, com valores inferiores, existem freguesias para as quais não 

se identificam vizinhos e, aumentando a distância, diminui a autocorrelação espacial (Figura 6). 

Esta tendência para uma diminuição da autocorrelação espacial com o aumento da distância é já 

observada por Gimond (2021), que mostra até uma inversão do sinal da autocorrelação a partir de 

certas distâncias, e pode, como notam Anselin e Li (2020), ser entendida como expressão da lei de 

Tobler, segundo a qual as coisas mais próximas estão mais relacionadas do que as coisas distantes 

(Tobler, 1970).  

 

6 Na especificação da matriz w importa ainda sublinhar que os seus valores devem ser estandardizados em 

linha, garantindo que diferenças na quantidade de vizinhos não enviesem os processos de estimação das 

correlações espaciais. 
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Figura 6: Índices de Moran do crescimento da população e dos fatores de urbanidade e 

centralidade para diferentes distâncias  

O Índice de Moran para uma distância de 15 km é elevado para os fatores de urbanidade e 

centralidade (0.63 para ambos) e moderadamente elevado para a variação da população (0.37), 

sendo altamente significativo para todos (com um pseudovalor-p de 0.001 para 999 

permutações). Mas, para além de observar a existência de autocorrelação espacial no conjunto 

dos dados, importa encontrar os padrões geográficos que nos destaquem valores de associação 

espacial especialmente relevantes. Estes padrões podem ser identificados através do Indicador 

Local de Associação Espacial (LISA, no acrónimo inglês) (Anselin, 1995), que avalia o tipo de 

associação que unidades espaciais consideradas isoladamente estabelecem com a sua vizinhança.  

Enquanto o Índice de Moran mede o quociente entre a covariância das unidades espaciais e os 

seus vizinhos e a variância total das unidades espaciais, o LISA pode ser entendido como uma 

decomposição desse Índice global, correlacionando o produto do valor estandardizado de uma 

unidade espacial (i) e os valores das unidades vizinhas (j), ponderados pelas distâncias de i a j:  

𝐼𝑖 = (𝑥𝑖 − �̅�)∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖=1 ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗 − �̅�)𝑗  

Um valor positivo do LISA indica uma aglomeração local de valores semelhantes (positivos ou 

negativos) enquanto valores negativos indicam valores díspares. Tal como para o Índice de 

Moran, é possível obter pseudosignificâncias para o comportamento da variável em cada região e 

dos vizinhos considerados, através de permutações aleatórias dos dados, mas mantendo 

constante o valor da unidade espacial considerada.  

Os níveis de significância podem ser considerados em conjunto com os Moran Scatterplots, que 

classificam os dados em quatro quadrantes em função de terem valores e lags espaciais acima ou 

abaixo da média: 1. valores positivos com um lag espacial positivo; 2. valores positivos com um 

lag espacial negativo; 3. valores negativos com um lag espacial negativo; 4. valores negativos com 
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um lag espacial positivo. A Figura 7 mostra o cartograma de significância que para o fator da 

centralidade, que foi feito com recursos ao PySal (Rey & Anselin, 2007), e considerando valores 

com um pseudovalor-p inferior a 0.05.  

 

Figura 7: Cartograma e gráfico de dispersão dos LISA para o fator da centralidade  

Como é visível neste cartograma, a autocorrelação da centralidade reforça a ideia já apresentada 

nos pontos anteriores: trata-se de uma variável fortemente polarizada, que distingue claramente 

as duas áreas metropolitanas, com altos valores de centralidade, e grandes manchas mais 

periféricas no interior e em algumas partes do litoral, que estejam mais afastadas dessas áreas 

urbanas. Existem, ainda, muitos territórios onde freguesias mais e menos centrais se intercalam 

sem criar padrões de correlação significativa.  
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Figura 8: Cartograma e gráfico de dispersão dos LISA para o fator da urbanidade  

A urbanidade, representada na Figura 8, manifesta um padrão semelhante à centralidade, mas 

que é mais diferenciado. O fator que expressa esta dimensão, para além de ter mais freguesias 

sem autocorrelação significativa, apresenta ainda algumas freguesias pouco urbanas na periferia 

das áreas metropolitanas e freguesias mais urbanas que permeiam as manchas de correlação 

negativa nas zonas mais rurais do interior.  
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Figura 9: Cartograma e gráfico de dispersão dos LISA para a variação da população (2001-2011) 

Na variação da população, por fim, o padrão de dependência espacial caracteriza-se por uma 

aglomeração de crescimentos positivos em grandes manchas no litoral, em torno das áreas 

metropolitanas e no Algarve, que é intercalada por várias freguesias de crescimento inferior à 

média e por áreas sem correlações significativas nas regiões menos densas e mais afastadas dos 

grandes centros urbanos (Figura 9). No interior, e com a exceção das áreas urbanas de Coimbra e 

Viseu, que verificam autocorrelações positivas e significativas, predominam áreas onde os LISA 

não são significativos e grandes manchas com autocorrelações negativas. Nestas regiões, 

verificam-se, também os fenómenos de consolidação urbana em torno das localizações mais 

centrais, em particular freguesias onde se localizam as sedes dos municípios ou freguesias vizinhas 

destas, em linha com os fenómenos de urbanização referidas nos pontos anteriores.  

2.3 Discussão 

Neste capítulo procurou-se analisar os processos de transformação urbana em Portugal, à luz dos 

quadros conceptuais e teóricos através dos quais estes tendem a ser apreendidos. A procura por 

um quadro analítico integrado, tendo em conta a reconhecida complexidade dos mecanismos 

explicativos usualmente propostos na literatura, levaram a propor uma identificação destes 
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processos por via de dimensões chave dos territórios – a centralidade, a urbanidade e o 

crescimento da população.  

Esta abordagem permitiu fazer três contributos principais para o debate sobre os processos de 

transformação territorial. Em primeiro lugar, desenvolveu-se uma tipologia destes processos e um 

quadro que os permite apreender em simultâneo, contrastando com abordagens que se focam 

num processo em particular (e.g. na urbanização, no declínio urbano, no declínio rural).  

Em segundo lugar, foram identificados indicadores que expressam e caracterizam dimensões 

fundamentais destes processos, complementado abordagens mais qualitativas que foram sendo 

feitas a este tópico (Ferrão, 2003; T. S. Marques, 2003; Moreira et al., 2009). Neste aspeto, o 

recurso a dados geográficos foi determinante, nomeadamente a informação sobre a ocupação do 

solo proveniente de trabalhos de deteção remota, bem como a informação combinada em 

plataformas de mapeamento geral, com destaque para a plataforma colaborativa OpenStreetMap 

(OpenStreetMap Contributors, 2020). A vantagem dos dados assenta na natureza mista em que 

foram produzidos (especificamente pensados para alimentar a análise territorial ou recolhidos 

com outros fins), permitindo cobrir uma maior diversidade de dimensões analíticas, de difícil 

medição. Demonstra-se, também, as virtudes de sistemas agregadores, abertos, de dados 

georreferenciados como os aqui utilizados (OSM).  

Em terceiro lugar, contribuiu-se para uma melhor compreensão dos processos de transformação 

urbana em Portugal. Destaca-se, nestes processos, a importância do declínio em muitos dos 

territórios menos centrais, com particular incidência no interior, mas também nos territórios mais 

periféricos do litoral. Contrastando com o declínio de muitos territórios, verificam-se processos de 

crescimento dos principais aglomerados e a consolidação dos maiores centros urbanos de 

territórios mais rurais, como as sedes dos municípios. Esta evolução acompanha, globalmente, as 

estruturas de povoamento já prevalecentes em cada uma destas regiões, com o litoral com níveis 

mais elevados de centralidade e urbanidade, mas num padrão bastante disperso, enquanto no 

interior se regista um contraste mais nítido entre áreas de baixa densidade e polos urbanos mais 

concentrados. Mais amplamente, estes resultados podem ainda ser entendidos como a 

manifestação de um processo de urbanização tardio que tem vindo a caracterizar muitos países 

da Europa do Sul (K. R. Kunzmann & Wegener, 1991), em que as populações mais rurais se 

concentram progressivamente nas partes mais urbanas dos territórios, e como resultado da 

clivagem interior-litoral que é marcante da estrutura urbana nacional. Esta clivagem pode já ser 

observada desde a segunda metade do século XIX, quando os distritos do interior começaram a 
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registar níveis de crescimento populacional inferiores aos verificados no resto do país (Mourão, 

2006) e prolongou-se ao longo do século XX7.  

Para o planeamento de serviços de interesse geral o declínio de muitas regiões coloca desafios 

consideráveis, estando associado à existência de áreas industriais decadentes, ao 

desinvestimento, à habitação devoluta ou vaga e a infraestruturas subutilizadas (A. Haase, 

Athanasopoulou, et al., 2013). E, para além da diminuição da população, o declínio muitas vezes 

acentua problemas sociais pela emigração seletiva dos mais jovens e qualificados (Wolff & 

Wiechmann, 2018) e a permanência de estratos mais velhos e desfavorecidos (Hospers, 2014)8. 

Acresce que os sistemas de planeamento estão fortemente marcados por uma ideia de 

crescimento (Johnson, Hollander, & Hallulli, 2014, p. 151) e que os decisores locais tendem a 

sentir dificuldades em assumir o declínio como uma realidade irreversível, dado o impacto 

negativo que este fenómeno tem na imagem e na identidade dos territórios, e também dada a 

possibilidade desta assunção, ao gerar espectativas negativas sobre as regiões, poder hipotecar a 

eventual reversão deste processo (Hospers, 2014)9.  

A definição de estratégias de médio ou longo prazo, que permitam uma adaptação faseada a 

estas tendências demográficas e territoriais, e conjuguem a mitigação dos efeitos negativos do 

declínio com o seu combate em pontos específicos do território, é, portanto, um desafio central 

no planeamento territorial na atualidade. E os fenómenos de urbanização que se registam em 

muitas regiões em declínio podem aqui assumir um papel importante – a fixação de serviços e 

população nas áreas mais urbanas pode garantir níveis mínimos de acesso em território em 

acelerado declínio, onde esses serviços deixam de ser viáveis em muitos locais.  

 

7 Numa fase inicial, a principal causa para estas diferentes evoluções demográficas deve ser procurada nas 

migrações e, como nota Silva (1963), no início da década de 1960 muitos dos distritos do interior 

mantinham crescimentos naturais positivos mesmo quando perdiam população. Com a alteração das 

estruturas demográficas destes territórios e a baixa prolongada da fecundidade, o declínio é 

progressivamente explicado pelo crescimento natural, ainda que muitos mantenham taxas brutas de 

migração negativas.  

8 Peixoto (2007), num levantamento feito à emigração portuguesa que ocorreu em 2003, verificou, por 

exemplo, que cerca de 41% das pessoas tinham entre 15 e 29 anos.  

9 Naturalmente, o declínio não deixa também de proporcionar um conjunto de oportunidades, libertando 

espaços nos centros das cidades (Haase et al., 2014; Johnson et al., 2014) ou diminuindo as atividades 

humanas em áreas mais rurais onde se podem implementar estratégias de renaturalização (Navarro e 

Pereira, 2015). 
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No entanto, para que este planeamento possa efetivamente ser feito de forma estratégica, e não 

se limite a um ajuste progressivo ao encolhimento da população, é necessário antever as 

tendências de crescimento e estudar possíveis respostas de política pública. Do ponto de vista 

prático, isto realça a necessidade de desenvolver técnicas de apoio à decisão que permitam 

projetar a evolução da população, analisar as consequências espaciais de diferentes soluções de 

planeamento e perceber quais são as preferências e expetativas dos agentes territoriais. É este o 

desafio abordado no estudo de caso (Capítulo 5), onde se analisa a configuração espacial da rede 

de escolas do 1º CEB num território marcado por tendências de declínio e envelhecimento, por 

um lado, e por uma continuada urbanização nos pontos mais centrais, por outro (o Município de 

Ourém). Pretende-se, desta forma, não só tirar ilações sobre o caso específico do planeamento de 

escolas, mas enquadrar esta análise na discussão mais genérica daquele que será um dos desafios 

centrais no território nacional nas próximas décadas.   
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 PRINCÍPIOS E MODELOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA  

Este capítulo discute os princípios de eficiência e equidade em política pública, procurando 

perceber: Quais são estes princípios? E como é que eles são aplicados na formulação de políticas 

públicas e, mais especificamente, na prestação de serviços? O capítulo divide-se em duas partes. 

Na primeira são discutidos os conceitos de eficiência e equidade em políticas públicas. Na 

segunda, é feita uma análise de diferentes modelos que têm sido propostos para a prestação de 

serviços de interesse geral, enquadrando os brevemente nos regimes de bem-estar que os têm 

influenciado.  
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3.1 Eficiência e equidade em políticas públicas  

As questões que se levantam sobre os melhores modelos de organização social e de 

desenvolvimento de políticas públicas podem, amplamente, ser relacionadas com diferentes 

entendimentos sobre: Quais são (ou devem ser) os objetivos últimos da organização coletiva? Que 

princípios devem seguir?  

Muitos aspetos desta discussão podem ser entendidos através da dicotomia eficiência/equidade 

que, para autores como Bellinger (2007) ou Le Grand (1990), fornece os princípios básicos para a 

análise de políticas públicas (ainda que o primeiro autor refira também a aplicabilidade prática e o 

segundo, num papel menos preponderante, questões relacionadas com a liberdade individual). 

Mas, não obstante a importância destes princípios, a sua aferição através de critérios objetivos e a 

forma como se traduzem (ou podem traduzir) em diferentes opções de política pública não deixa 

de constituir desafios consideráveis. 

Para discutir estas questões, esta parte divide-se em três pontos. No primeiro é feita uma revisão 

do conceito de eficiência em políticas públicas. No segundo ponto é abordada a questão da 

equidade. Como a equidade pressupõe um qualquer referencial de justiça (ver Capítulo 1), são 

focadas as perspetivas de dois dos pensadores mais importantes sobre este tema: John Rawls e 

Amartya Sen. No terceiro ponto é feita a discussão das questões mais relevantes dos pontos 

anteriores, procurando identificar pistas para a sua aplicação na formulação de políticas, que 

depois são desenvolvidas no estudo de caso. 

 A eficiência 

Segundo Bellinger (2007), a eficiência é a dimensão de análise de políticas públicas que tem 

desenvolvido um quadro teórico-concetual mais amplamente aceite. A análise da eficiência é, 

largamente, tributária da teoria económica, e pretende perceber se a alocação de recursos 

limitados para alcançar objetivos estabelecidos é feita adequadamente. Em políticas públicas, a 

eficiência refere-se à forma como se organizam as instituições e a ação coletiva no sentido de se 

atingirem determinados objetivos societais.  

Se a análise da eficiência se refere à adequação de determinados meios para determinados fins, 

impõe-se, desde logo, distinguir entre o que são os meios e o que são os fins. Uma forma simples 

de abordar esta questão é assumir que os fins são algo a que as pessoas dão um valor intrínseco, 

enquanto os meios são somente uma forma de lá chegar. Mas, esta diferenciação, não sendo 

autoevidente, necessita de recorrer a critérios externos e como tal pressupõe uma dada conceção 

do que pretende o indivíduo médio (Bromley, 1990).  
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Da mesma forma, e ainda que se possa assumir que o objetivo societal último de qualquer política 

pública é a maximização do bem-estar coletivo, não é claro como se define, ou mede, esse bem-

estar10. Esta dificuldade prende-se, entre outros aspetos, com:  

▪ A comparação interpessoal das vantagens ou desvantagens que diferentes indivíduos ou 

grupos obtêm de uma dada política ou de um dado arranjo social (esta questão está no 

centro de muitas das discussões sobre o bem-estar que tem ocupado economistas como 

Pigou, 1932, ou Sen, 1990, ou cientistas políticos como Jordan, 2008, ou Oppenheimer, 

2012);  

▪ A existência de padrões nas preferências individuais que resultam em escolhas coletivas 

inconsistentes, não permitindo identificar de forma absolutamente coerente se uma dada 

alteração do status quo aumenta o bem-estar do conjunto de indivíduos afetados (Arrow 

1950, p. 330)11.  

▪ As múltiplas formas como os arranjos institucionais influenciam o bem-estar e que se 

expressam, nomeadamente, no paradoxo de Easterlin, que constatata que ao aumento 

sucessivo do bem-estar material não tem, nas economias avançadas, correspondido um 

aumento equivalente do bem-estar subjetivo (Easterlin, 1974).  

 

10 Na análise económica, a maximização do bem-estar pode ser entendida como o resultado da agregação 

da utilidade individual de cada agente económico, que procura a sua maximização através de escolhas que 

lhe permitam realizar as suas preferências (Jordan, 2008; Sen, 2009), e a eficiência de uma dada alocação de 

recursos é alcançada quando não é possível aumentar a utilidade de um agente sem reduzir a utilidade de 

outro (o ótimo de Pareto). Existem, na vida real, diversos obstáculos que impedem a obtenção de ótimos de 

Pareto e que podem justificar o desenvolvimento de políticas públicas. Estes prendem-se, entre outros 

aspetos, com a assimetria da informação, o desenvolvimento tecnológico ou as externalidades (Just, Hueth, 

& Schmitz, 2004) e podem justificar, até numa lógica de eficiência económica, o desenvolvimento de 

políticas públicas que eliminem, ou mitiguem, estas falhas de mercado. Mas podemos também, como 

Jordan (2008), entender que a eficiência das políticas públicas se deve avaliar pelo seu contributo para a 

geração de “valor social” na reprodução social, apoiando práticas, culturas e instituições que o promovam. 

11 A incapacidade de chegar a preferências coerentes e não ditatoriais nas escolhas é muitas vezes 

entendido como um argumento a favor dos mercados como mecanismo para avaliar a eficiência, já que 

nestes ela pode ser aferida através da produção de bens e serviços e medida a preços de mercado, que são 

considerados neutros (Bromley, 1990, p. 93). Uma teoria que avançou ao máximo para a aplicação destes 

princípios à ação coletiva é a da escolha pública. Para as abordagens desta corrente, a expansão do estado 

levou à organização de grupos de interesse que conseguem distorcer o mercado e apropriar-se de recursos 

coletivos, extraindo rendas às despesas dos demais. Esta teoria defende então que se deve diminuir a 

intervenção estatal ao máximo e, para os bens onde a exclusividade não é tecnologicamente possível, 

devem ser encontradas formas de regulação assentes em coletividades auto-organizadas, aumentando 

grandemente a escolha pessoal (Jordan, 2008, p. 60). 
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No entanto, é interessante notar que é precisamente a dificuldade de avaliar de forma simples e 

unívoca o bem-estar, e a forma como diferentes opções de política pública o impactam, que torna 

relevante a análise de conceções de eficiência, equidade ou justiça social neste campo. Como nota 

Sen (2009), a escolha entre diferentes cursos de ação num cenário de absoluta comensurabilidade 

das vantagens/desvantagens dos afetados nem sequer se coloca: não teremos certamente 

dificuldades em escolher entre duas opções alternativas, se ambas oferecerem a mesma coisa 

boa, mas uma oferecê-la em quantidades superiores (p. 240).  

A eficiência como um instrumento de apoio à decisão política  

A avaliação da eficiência em políticas públicas não pode, então, ser feita sem pressupostos sobre 

quais são, ou devem ser, os seus objetivos ulteriores, sobre os seus impactos expectáveis em 

diferentes grupos sociais ou sobre o valor desses impactos. Para Bromley (1990), atendendo à 

dificuldade de definir a eficiência de uma forma inequívoca, as situações de escolha coletiva 

devem ser entendidas, e modeladas, como situações onde indivíduos ou grupos têm interesses 

em resultados particulares. Para avaliar a eficiência de uma dada política pública deve-se, nesta 

ótica, começar por assumir ou aferir os objetivos daqueles que são afetados, e depois identificar a 

melhor forma de alcançar esses objetivos – uma análise de custo-eficiência assente na 

maximização de uma função objetivo (implícita ou assumida) sujeita a um conjunto de restrições 

(Bromley, 1990, p. 98).  

Na literatura, identificam-se diversas análises deste tipo. Globalmente, a eficiência nestas análises 

refere-se à relação entre um conjunto de inputs e um conjunto de resultados, associando-se 

pesos aos diferentes resultados em função do seu contributo para os objetivos das políticas em 

causa ou, mais genericamente, do seu valor social. Este tipo de eficiência, frequentemente 

designada de eficiência técnica (Greiling, 2006; Stone, 2002; Warner & Hefetz, 2002), surge da 

constatação que podemos aplicar princípios de eficiência a unidades produtivas individuais 

(Stone, 2002) ou a uma qualquer organização incumbida da decisão (aquilo que Hammond, 2002, 

designa como unidades de tomada de decisão). A sua avaliação implica a estimação dos custos 

dos recursos aplicados (ex.: os custos da prestação de um determinado serviço), a avaliação do 

valor dos resultados alcançados (ex.: o nível de prestação do serviço) e a comparação entre 

ambos.  

Mas, como notam Greiling (2006) ou Smith e Street (2005), existem diversas dificuldades neste 

tipo de avaliação em políticas públicas, que se prendem com:  

▪ A distinção entre resultados imediatos (outputs) e de médio prazo (outcomes) e a 

dificuldade em perceber com exatidão a relação entre inputs e resultados;  
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▪ A multi-dimensionalidade dos objetivos e a falta de instrumentos para medir efeitos não 

previstos (ou até os previstos);  

▪ A importância de fatores ambientais que estão fora do controlo dos decisores;  

▪ Os efeitos dinâmicos das decisões políticas, que dependem de contextos históricos e de 

decisões cumulativas anteriores e visam a obtenção de efeitos futuros; 

▪ O valor que devemos atribuir a diferentes resultados.  

Tendo em conta estas dificuldades, a avaliação da eficiência passa muitas vezes por usar 

indicadores proxy ou por limitar a análise a algumas dimensões observáveis. Um exemplo deste 

tipo de abordagem encontra-se em Hammond (2002), onde a eficiência de sistemas de bibliotecas 

é avaliada considerando, como inputs programáticos, o número de livros adquiridos, o número de 

publicações periódicas subscritas ou o tempo de abertura do estabelecimento, e, como outputs, o 

número empréstimos, o número de pedidos feitos e o número de pedidos processados. Stone 

(2002), por sua vez, discute aplicação de diferentes métodos de avaliação da eficiência, ilustrando 

a discussão com o caso das forças de segurança pública, onde os inputs seriam variáveis como os 

custos com o pessoal, custos de capital e custos operacionais e os outputs variáveis como os 

crimes registados, as taxas de crime detetados ou o sentimento de segurança da população.  

Mas existem também análises onde a eficiência é assumida como um objetivo de política 

equivalente a outros, como a equidade. Exemplos deste tipo de análise encontram-se em Burkey 

et al. (2012), onde se avalia a localização de hospitais e se define a eficiência como a minimização 

das distâncias entre o hospital mais próximo e os potenciais pacientes, contrabalançando-a com 

critérios de disponibilidade geral do serviço, medida pela proporção da população num 

determinado raio, e a equidade, medida através do Índice de Gini das distâncias. Também James 

et al. (2005) consideram que a eficiência expressa a relação entre os recursos aplicados e 

objetivos gerais num sistema de saúde (ex.: aumentar a esperança média de vida ou os anos de 

vida saudáveis), que pode ser entendida como estando em conflito com critérios de equidade 

horizontal (ex.: garantir o acesso igual a diferentes grupos da população) ou vertical (ex.: garantir 

que aqueles que mais precisam têm mais acesso a recursos). Um entendimento semelhante de 

eficiência encontra-se ainda em Monzón et al. (2013) onde, seguindo a abordagem definida por 

Domanski (1980), esta é definida como a maximização da acessibilidade média proporcionada por 

um sistema de transporte, sendo contraposta com o objetivo de  minimizar a variação espacial 

dessa acessibilidade. 

Mas se a eficiência designa uma relação entre meios e fins, a sua consideração como um fim de 

política pública equivalente a outros levanta dúvidas concetuais importantes – podemos avaliar a 

relação entre os recursos aplicados numa política pública e objetivos mais gerais (como a 
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maximização da acessibilidade média ou o aumento da esperança média de vida), da mesma 

forma que podemos avaliar a aplicação de recursos para objetivos mais específicos (como 

minimizar diferenças na acessibilidade). Como notam diversos autores (Bromley, 1990; Smith & 

Street, 2005; Stone, 2002), ao invés de assumir a eficiência como um conceito que permite avaliar 

os objetivos, o valor social dos resultados ou até o processo de desenvolvimento das políticas 

públicas, ela deve proporcionar ferramentas de apoio às decisão, ilustrando a forma como se 

podem maximizar objetivos definidos face às restrições que existem. Este entendimento permite 

também recentrar o debate nos múltiplos objetivos que queremos efetivamente assumir para a 

ação coletiva, nos trade-offs entre diferentes objetivos e como podemos avaliá-los, realçando a 

importância de conceitos como a justiça, a equidade ou a igualdade de oportunidades, para além 

da eficiência. Segue uma discussão de diferentes conceções de equidade e como podem ser 

relevantes para perceber a formulação, ou análise, de políticas públicas. 

 A equidade 

Segundo Sen (1992, p. 12; 2009, pp. 291-292) todas as teorias normativas de justiça têm uma 

exigência de igualdade associada: a perspetiva utilitarista tende, por exemplo, a adotar a noção 

igualitária que a utilidade marginal é igual para todos os indivíduos; os libertários pressupõem a 

igualdade em relação a toda uma classe de direitos e liberdades (desde o direito à auto-

propriedade, ao direito à propriedade privada). A questão verdadeiramente fundamental é então 

perceber “igualdade de quê” (Sen, 2009, p. 293; Sen, 1992, p. 27) e para quem. Da mesma forma, 

todas as teorias têm assunções fortes sobre a importância da liberdade nos arranjos sociais. 

Diferem é no “espaço” em que a liberdade deve ser exercida (quais os aspetos considerados 

centrais à liberdade) e quanto estão dispostos a abdicar da liberdade em alguns espaços para 

aumentar a liberdade num outro espaço.  

As teorias libertárias e utilitárias tendem a estabelecer um conjunto restrito de liberdades 

universais que podem, posteriormente, originar graus elevados de desigualdade em outros 

espaços sem que seja considerado necessário, ou desejável, criar um quadro regulatório coletivo 

que as minimize. Um exemplo deste pensamento encontramos em Nozick (1973), para quem uma 

distribuição justa de posses (o que ele designa “holdings”) é simplesmente aquela que garante a 

aquisição justa de um bem e a sua transferência de livre vontade, sem que haja o direito a 

qualquer outro tipo de reivindicações. A única questão que se coloca é a avaliação da justiça da 

aquisição que, sendo um processo histórico, pode levar à necessidade de incorporar uma 

qualquer forma de “retificação de injustiça” (Nozick, 1973, p. 49). 

Por oposição, teorias que assentam na ideia da igualdade liberal tendem a considerar os 

contextos em que diferentes tipos de liberdade são exercidos, levando-as a focar-se nos níveis de 
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bem-estar necessários para este exercício ou nas restrições que lhe são impostas por via de 

desigualdades sociais (Kymlicka, 2002). Segue uma breve revisão dos contributos de dois dos 

principais autores que se inserem nesta abordagem: Rawls (1971, 1981) e Amartya Sem (1990, 

1992, 2009).  

A teoria de justiça de Rawls 

Talvez a teoria mais reconhecida e discutida sobre a justiça social seja a de Rawls (1971, 1981). 

Este autor procura desenvolver uma conceção que sirva como base para as instituições 

democráticas, e se apresente como uma alternativa sistemática ao utilitarismo que considera 

insuficiente para compreender os direitos e liberdades básicas de cidadãos livres e iguais. A base 

para a sua conceção é um contrato social, resultante de uma posição inicial neutra, em que se 

definiriam os princípios de justiça que devem reger a sociedade e em que as condições pessoais, 

sociais e históricas individuais estariam ocultadas por um véu de ignorância (de forma a garantir 

uma escolha imparcial dos princípios de justiça – fairness). 

É, no entanto, necessário definir um conjunto de bens primários aos quais se aplicam os princípios 

de justiça. Para Rawls estes bens, mais do que serem definidos de forma histórica (através de uma 

análise das liberdades que diferentes estados democráticos têm protegido e da sua contribuição 

para o bem-estar das populações), devem ser entendidos como aqueles que geram as condições 

sociais para o exercício de poderes morais e para levar uma vida completa (Rawls, 1981, p. 9). Os 

diferentes tipos de bem primário são: a) as liberdades básicas – liberdade de pensamento e 

consciência, liberdade pessoal e de integridade, liberdades políticas e de associação, outros 

direitos e liberdades cobertas pelo estado de direito; b) a liberdade de movimento e ocupação; c) 

os poderes e prerrogativas do exercício de funções de responsabilidade; d) o rendimento e a 

riqueza; e) as bases sociais para o respeito próprio. 

A conceção geral de justiça que, aplicada aos bens primários, surgiria da mencionada posição 

inicial é que todos os bens sociais primários devem ser distribuídos de forma igualitária a não ser 

que uma distribuição desigual seja favorável aos mais desfavorecidos. Mas como é que podemos 

avaliar situações em que as distribuições desiguais têm impactos contraditórios em diferentes 

bens primários (Kymlicka, 2002, p. 56)? Para dar resposta a esta pergunta Rawls estabeleceu um 

conjunto de princípios na sua obra A Theory of Justice (Rawls, 1971), que mais tarde foi 

ligeiramente revisto em The Basic Liberties and Their Priority (Rawls, 1981). 

1. Primeiro princípio: todas as pessoas têm o direito a um conjunto totalmente adequado de 

liberdades, que seja compatível com um sistema parecido para todos os demais; 

2. Segundo princípio: desigualdades económicas e sociais devem ser reguladas de forma a 

(a) serem atribuídas a cargos e posições que sejam abertos a todos de acordo com o 
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princípio da igualdade de oportunidades e (b) conferirem o máximo de benefício aos mais 

desfavorecidos. 

Segundo o autor, a forma como hierarquizamos estes princípios segue duas regras. 

1. Regra da primeira prioridade: os princípios de justiça devem ser priorizados por ordem 

lexical e, portanto, a liberdade só pode ser restrita a favor da liberdade. 

2. Regra da segunda prioridade: o princípio da justiça é lexicalmente superior ao princípio da 

eficiência e ao da maximização do somatório das vantagens individuais. E o princípio da 

igualdade de oportunidades é superior ao princípio da diferença. Dentro de cada 

categoria o princípio da igualdade máxima mantém-se (Rawls, 1971, pp. 266-267) 

A perspetiva Rawlsiana implica uma diferença fundamental em relação às formas mais 

convencionais de avaliar a justiça de uma dada organização social. Ela entende os mecanismos 

redistributivos, não como um compromisso entre as desigualdades geradas pelo exercício das 

liberdade económicas, mas como estando na própria base de uma noção alargada de liberdade: 

as liberdades económicas são necessárias porque encerram em si uma forma de liberdade, 

responsabilizando as pessoas pelas suas escolhas; da mesma forma, as liberdades económicas 

devem ser limitadas de forma a não penalizar as pessoas por circunstâncias discricionárias (como 

diferenças patrimoniais à nascença) e contrariar as restrições à liberdade que resultam de 

desigualdades extremas (Kymlicka, 2002). Os regimes de bem-estar social podem assim ser 

entendidos, duma perspetiva Rawlsiana, não como um equilíbrio entre noções conflituantes de 

liberdade, tal como a liberdade para ter propriedade e a liberdade para levar uma vida digna, mas 

como o modelo que permite maximizar o exercício efetivo da liberdade. 

A justiça num prisma de capacidades (capabilities): Amartya Sen 

Na sua teoria de justiça Sen admite uma forte influência de Rawls. Setes aspetos, em particular, 

são realçados por Sen (2009, pp. 62-65). 

1. O primeiro é o entendimento que um julgamento imparcial (fairness) é fundamental para 

o desenvolvimento de uma noção de justiça. 

2. O segundo é a importância da objetividade para um julgamento racional, argumentando 

que um quadro público de pensamento é necessário para que esse julgamento se possa 

fazer e para que conclusões possam ser alcançadas com base em causas e evidências, 

após discussão e reflexão. 

3. O terceiro é a importância atribuída às capacidades morais que as pessoas possuem, 

relacionadas com o seu sentido de justiça e de uma conceção de bem, que ultrapassa 
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amplamente as abordagens da escolha racional centradas no interesse próprio. Aqui é 

relevante a distinção entre ser racional e ser razoável. 

4. O quarto é o papel proeminente atribuído à liberdade em Rawls. 

5. O quinto é a incorporação do princípio processual na primeira parte do segundo princípio, 

ultrapassando noções de justiça focadas meramente em diferenças de status social ou 

nos resultados económicos. 

6. O sexto é a importância atribuída à equidade nos arranjos sociais, chamando a atenção 

para a necessidade de remover formas extremas de privação de bens primários. 

7. O sétimo é o foco nos bens primários, constituindo meios genéricos para se alcançar 

objetivos pessoais de forma compreensive reconhecendo, de forma indireta, a 

importância da liberdade para proporcionar oportunidades reais às pessoas, ao invés do 

seu mero reconhecimento formal. 

Ainda que reconheça amplamente o mérito e a influência da teoria de justiça de Rawls no seu 

pensamento, Sen aponta-lhe também limitações importantes. Para além de outros aspetos – 

como a primazia dada à liberdade sobre outros bens primários (porque se haveria de priorizar a 

defesa da liberdade individual sobre a mitigação de privações extremas, como a fome?) – Sen 

questiona, em particular, a escolha de um conjunto definitivo de princípios de justiça na posição 

original. Para Sen, a escolha destes princípios não pode ser feita de forma inequívoca. Existe, 

antes, uma pluralidade de princípios não enviesados, que refletem o facto de a imparcialidade 

poder assumir diferentes formas – princípios utilitaristas, igualitários, baseados no direito ao 

esforço do trabalho, etc.12 Na teoria Rawlsiana estes princípios formam a base para um arranjo 

social completamente justo, expressando-se, num primeiro momento, na escolha de instituições 

alinhadas com estes princípios e, por fim, na criação de legislação que os traduza (Sen, 2009, p. 

56). A impossibilidade de estabelecer estes princípios na posição original coloca, portanto, 

restrições muito significativas à teoria de Rawls, já que impossibilita todos os passos 

subsequentes. 

Uma outra limitação importante identificada por Sen é que o foco na disponibilidade de bens 

primários descura as variações significativas entre pessoas para converterem esses bens em bem-

 

12 Para ilustrar esta possibilidade, Sen avança o exemplo de três crianças que disputam uma flauta e em 

que, cada uma, avança uma justificação plausível para a sua posse: uma porque a produziu (argumento que 

as pessoas devem ter direito aos frutos do seu trabalho); outra porque a sabe tocar (será a que lhe dará um 

uso efetivo); outra porque é a que tem menos brinquedos disponíveis (será a que retirará mais utilidade). 
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estar. Existem vários tipos de contingências que determinam esta capacidade de transformar 

rendimento num tipo de vida desejado: a) heterogeneidade pessoal; b) diversidade nos ambientes 

físicos; c) variações no clima social (saúde pública, arranjos educacionais, crime ou violência); e d) 

diferentes perspetivas relacionais (ex.: os recursos necessários para fazer parte da vida social 

variam entre sociedades). Daqui resulta que justiça deve ser avaliada em função das 

possibilidades efetivas para converter um dado bem primário numa ação desejada (functionings) 

ou seja, na “oportunidade substantiva” que é conferida por esse bem (Sen, 2009, p. 295), e é o 

conjunto desses functionings que expressa as possibilidades efetivas de uma pessoa (as 

capabilities).  

Existem duas distinções importantes a ter em conta na perspetiva deste autor (Sen 2009, p. 287). 

A primeira é entre agência e bem-estar. A agência diz respeito a todos os objetivos que uma 

pessoa pode adotar, incluindo aumentar o bem-estar de outra pessoa, não sendo, portanto, 

possível equacionar totalmente estes dois conceitos. A segunda refere-se à distinção entre os 

resultados alcançados e a liberdade para alcançá-los. Esta questão – a escolha – é central ao 

pensamento de Sen, já que o julgamento de um dado state of affairs não pode ser meramente 

feito pelo resultado final (baseado em argumentos focados nas consequências, na situação que 

resulta de uma determinada variável de decisão), mas deve incluir o processo que levou ao 

resultado e a quantidade de escolhas que foram permitidas. Para ilustrar este ponto, Sen avança o 

exemplo de uma situação em que uma pessoa que opta por ficar em casa por livre vontade e uma 

situação em que a mesma pessoa é forçada a ficar em casa: sendo, do ponto de vista do 

resultado, a mesma coisa, a liberdade associada a uma situação e outra diferencia-as 

substancialmente, o que põe em relevo o valor intrínseco da escolha.  

Do cruzamento destas duas distinções – agência e bem-estar e resultados alcançadas e liberdade 

de escolha – resultam quatro conceitos que expressam diferentes tipos de benefício: a) a 

realização do bem-estar; b) a realização da agência; c) a liberdade para o bem-estar; e d) a 

liberdade de agência. A importância atribuída a estes diferentes conceitos é variável e bastante 

relevante para a definição de políticas públicas. É, segundo um exemplo dado por Sen, mais fácil 

de aceitar que se desenvolvam medidas que promovem a realização do bem-estar (ex.: combate à 

fome) do que medidas que promovem a realização da liberdade de agência (ex.: ajudar alguém a 

construir uma estátua que homenageie um benfeitor). Também a distinção entre o bem-estar 

alcançado e a liberdade para o bem-estar fica clara, se considerarmos que o Estado deve 

proporcionar a possibilidade para que as pessoas não tenham fome, mas não as obrigar a comer. 

Genericamente, as políticas públicas procuram, portanto, aumentar as possibilidades para realizar 

um determinado objetivo de bem-estar – saúde, educação, etc. – e não tanto a realização do 

bem-estar ou a maximização da liberdade de agência.  
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Em síntese, a grande vantagem de uma abordagem baseada em capabilities reside, para Sen  

(2009), no seu contributo para compreender as diferenças idiossincráticas para converter bens 

em oportunidades e na flexibilidade para assumir diferentes combinações de funcionalidades – 

estar bem-nutrido, ter realização profissional, etc.  

 Discussão 

Como foi referido, a eficiência e a equidade podem ser consideradas dimensões fundamentais 

para avaliar políticas públicas. A aplicação do princípio da eficiência tem vindo a desenvolver um 

corpo teórico que é amplamente influenciado pela teoria económica, relacionando meios e fins. 

Mas uma avaliação compreensiva de políticas públicas não pode deixar de incluir considerações 

mais amplas, que se relacionam com a equidade, com o exercício efetivo da liberdade, ou com os 

trade-offs que se estabelecem entre diferentes espaços em que a liberdade é exercida.  

Uma das concetualizações mais importantes que se foca nestas questões foi estabelecido por 

Rawls (justice as fairness), que procura apontar princípios universais que devem reger a sociedade 

no que diz respeito ao acesso a bens primários. Existem diversos aspetos importantes a reter na 

conceção de Rawls, mas duas merecem destaque. Em primeiro lugar, Rawls desenvolve uma 

perspetiva alargada de justiça distributiva que se baseia, não só no rendimento e na riqueza, mas 

em questões mais alargadas como o poder, a autoestima, ou diversos tipos de liberdade 

(liberdades básicas, liberdade de movimento e ocupação, o exercício de funções de 

responsabilidade, rendimento e riqueza, o respeito próprio). Em segundo lugar, mais do que 

conceber uma noção abstrata de liberdade, Rawls destaca a importância das condições efetivas 

para o seu exercício: Só a atribuição máxima de recursos permite uma escolha efetiva do trabalho, 

dos estilos de vida, ou da forma como se acumula ou gasta a propriedade (Jordan, 2008).  

Amartya Sen (1990, 2009), partindo do conceito de justiça de Rawls, desenvolve uma ideia de 

justiça que ainda estende mais a importância atribuída às condições necessárias para o exercício 

de uma determinada liberdade. Usando o conceito de capabilities, este autor nota que a 

capacidade de diferentes pessoas para converter a posse de um dado bem numa “oportunidade 

substantiva” é extremamente variável e depende de contingências, como a condição 

idiossincrática de cada pessoa, ou o ambiente físico e social em que se encontra. 

Simultaneamente, a justiça de uma situação não pode ser medida meramente em função do 

resultado final, mas deve ter em conta o processo através do qual se chegou a esse resultado e, 

em particular, a quantidade de escolhas que havia disponíveis. Para Sen a ação pública deve então 
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diferenciar situações de partida e também as dimensões sobre as quais se procura intervir, o tipo 

de benefício que se pretende maximizar13.  

Tendo discutido diferentes princípios de eficiência e equidade para políticas públicas, ficam por 

responder duas questões importantes: i) Como é que podemos aplicar princípios abstratos de 

justiça a políticas públicas concretas? ii) Qual é o equilíbrio que se pretende entre estas duas 

dimensões? 

Em relação à primeira (i), Sen e Rawls realçam a necessidade de ter um quadro que permita fazer 

um julgamento racional e público sobre diferentes alternativas para a nossa organização em 

sociedade (o public reasoning). A abordagem das capacidades, abandonando o objetivo de 

estabelecer uma avaliação completa de diferentes alternativas ou de identificar princípios 

transcendentais que permitam fazer o seu ordenamento independentemente dos contextos, 

pode contribuir para estabelecer este quadro. Segundo Sen, a perspetiva das capacidades aponta 

para a relevância central das desigualdades de capacidade para a avaliação das desigualdades 

sociais, mas não propõe, por si só, uma fórmula para as decisões políticas (Sen, 2009, p. 232). Ou 

seja, ainda que a discussão destes princípios permita perceber melhor o que é a equidade numa 

dada política, ou as vantagens de diferentes grupos sociais com diferentes arranjos, a sua 

aplicação depende de uma racionalidade específica. 

Em relação à segunda (ii), em políticas públicas assume-se frequentemente que a eficiência e a 

equidade constituem objetivos conflituantes, e que o aumento de uma pressupõe a redução da 

outra e vice-versa (exemplos de trabalhos que consideram o trade-off entre estes objetivos 

encontram-se em Burkey et al., 2012, James et al., 2005, Monzón et al., 2013 ou Warner & Hefetz, 

2002). Para isto ser possível, a eficiência tem de ser um objetivo, da mesma forma que a 

equidade. Mas a eficiência, representando a maximização de um objetivo sujeito a restrições (ou, 

por outras palavras, a adequação da aplicação de meios para atingir um fim pré-determinado), 

não pode, simultaneamente, ser um fim da mesma forma que a equidade (Bromley, 1990; Le 

Grand, 1990). Esta questão fica clara se considerarmos uma política que visa estabelecer um 

acesso igualitário a um determinado bem. Para esta política, a solução mais eficiente é a que 

 

13 A distinção entre a aplicação de princípios aos resultados ou ao processo através do qual se chegou a 

estes é um aspeto importante na discussão de princípios de equidade. Nozick (1973), por exemplo, nota 

que podemos distinguir princípios de resultado final (princípios focados num dado momento no tempo) e 

princípios históricos, ainda que este autor considere importante aferir o que efetivamente aconteceu (para 

avaliar a justiça de uma aquisição) e não as possibilidades que estavam disponíveis. A distinção a justiça nos 

resultados e nos processos subjaz também aos conceitos de justiça distributiva e justiça procedimental, que 

são frequentemente utilizados na literatura (Gibson, 2008; Liebe et al., 2020).  
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maximiza o acesso com o mínimo de recursos, garantindo a eficiência e a equidade na mesma 

medida.   

Uma outra crítica, mais genérica, à dicotomia eficiência-equidade é a que se encontra em Harvey 

(2009, p. 97). Segundo este autor, maximizar a eficiência e ignorar os custos nos arranjos sociais 

pode levar os indivíduos ou grupos a adotar comportamentos que comprometem a eficiência 

(pela redução da x-eficiência, que se refere ao conjunto de aspetos intangíveis que influenciam a 

eficiência produtiva, ou através de comportamentos antissociais), enquanto distribuições 

absolutamente justas de recursos que levem à sua redução são igualmente contraprodutivas. No 

longo prazo, a equidade e a eficiência não podem, assim, ser vistas de forma separada.  

Mas existe uma outra forma de perceber este trade-off. Na formulação de uma política pública 

existem objetivos gerais que podemos associar à equidade: a igualdade de oportunidades, o 

exercício de diferentes tipos de liberdade, o acesso a bens primários, etc. Podemos também 

assumir que a formulação de políticas que cumpram estes objetivos tem um custo e que a 

diminuição dos recursos alocados a uma política tende a implicar uma redução da capacidade 

para alcançar estes objetivos. O real trade-off estabelece-se, neste entendimento, entre políticas 

que que visam a maximização de um objetivo genérico com o mínimo de recursos (ex.: garantir 

que todos tenham acesso à educação) e a aquelas onde, para além desse objetivo genérico, se 

consideram também objetivos de equidade (ex.: minimizar as diferenças no acesso). O que é que 

estes conceitos e trade-offs significam é fortemente dependente do quadro de implementação de 

uma política e da racionalidade específica que subjaz a essa implementação.  

3.2 Modelos de prestação de serviços 

Nos estados ocidentais, o quadro de regulação institucional de prestação de serviços 

fundamentais, como a saúde, a educação ou segurança social, tem sido marcada pelos regimes de 

bem-estar social, que visam precisamente garantir acessos universais e a minimização de 

diferenças extremas entre grupos sociais. Estes regimes, assim como as liberdades que garantem 

e os objetivos sociais que priorizam, refletem-se no desenvolvimento de diferentes modelos que, 

ao nível mais operacional, influenciam a prestação destes serviços. Segue uma discussão sumária 

destes diferentes regimes e modelos e das mudanças a que estão sujeitos, para perceber o 

contexto da formulação de políticas educativas e os pressupostos em que estas assentam.  

Esta parte divide-se em três pontos. No primeiro é feita uma breve análise de diferentes regimes 

de bem-estar que têm caraterizado as sociedades ocidentais. No segundo ponto são discutidos 

diferentes modelos de prestação destes serviços. Este ponto foca-se, em particular, na passagem 

de uma administração burocrática para novas formas de administração, com destaque para a 
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nova gestão pública, enquanto paradigma maior da prestação de serviços nas últimas décadas. 

São ainda apresentados modelos emergentes que se constituem como alternativa, quer à 

administração burocrática, quer à nova gestão pública. No terceiro ponto é feita uma discussão 

sumária das principais mensagens a reter. 

 Os regimes de bem-estar social 

Apesar da diversidade dos regimes de bem-estar social de diferentes países, estes assentam, 

genericamente, num quadro regulatório em que as relações entre as instituições matriciais das 

nossas sociedades – o mercado, a família e o estado – são organizadas de forma a garantir níveis 

mínimos de bem-estar a toda a população (Esping-Andersen, 1990). A implementação destes 

regimes tem-se caracterizado por um elevado grau de intervenção estatal na regulação da vida 

coletiva, visando garantir níveis de acesso elevados ou universais a um conjunto de bens e 

serviços, a redistribuição de recursos e a coletivização de riscos. Mas, ainda que os diferentes 

regimes de bem-estar partilhem a implementação de restrições ao papel do mercado para 

garantir o acesso a determinados serviços, os equilíbrios que se geram entre formas de os prestar 

são distintos. Se analisarmos, por exemplo, a proporção de despesa pública com serviços sociais 

em diferentes países europeus (incluindo proteção social, educação, saúde e habitação) nota-se 

que esta varia entre 18,4% na Irlanda e 38,7% na França (Figura 10) e que existem níveis de 

despesa associados a certos grupos de países. 

 
Fonte: Eurostat  

Figura 10: Despesa pública em serviços sociais em percentagem do PIB, em 2017 

Em Portugal, e ainda que haja elementos que se aproximam destes regimes, vários autores 

consideram que nunca se constituiu um verdadeiro regime de bem-estar (Rhodes, 1996; Santos, 

1992, 1999). Este entendimento resulta do facto do peso das despesas sociais no PIB terem sido 
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relativamente baixos ao longo dos anos e de se terem mantido redes de solidariedade 

comunitárias que, em muitos casos, se substituem ao estado social (aquilo que Santos, 1999, 

designou de “sociedade de providência”). Mas ele resulta também da conjugação de diferentes 

modos de regulação no acesso a serviços de bem-estar – coexistindo, por exemplo, um sistema 

universalista na saúde, com um sistema predominantemente contributivo na segurança social 

(Rhodes, 1996).  

A expansão do estado social em Portugal coincidiu também com o seu declínio no contexto 

internacional. De facto, e após a sua expansão nas décadas de 1960 e 1970, nos anos 1980 

iniciaram-se reformas que põem em causa elementos centrais deste modelo. As causas para estas 

alterações são múltiplas mas, segundo alguns autores (Healey, 2003; Santos, 2005; Swyngedouw, 

2005), podem-se identificar dois tipos de entendimentos: i) o que assume que este modelo 

enfrenta uma crise de governabilidade, face à incapacidade dos poderes públicos de encontrar 

respostas às exigências e desafios que lhes são colocadas; ii) o que destaca a sua falta de 

legitimidade, como resultado da dificuldade em concretizar os ideias igualitários que defende e 

em responder a uma sociedade civil cada vez mais diversa, participante e reivindicativa. 

O (i) primeiro entendimento foca-se na insustentabilidade material destes sistemas, resultando da 

dificuldade de gerar receitas para satisfazer as solicitações. E, de facto, o aumento da população 

que depende de transferências sociais (face ao envelhecimento e ao aumento das desigualdades 

Healey, 1990), e a geração de grupos de interesse bem organizados e reivindicativos (Pierson, 

1994), tem, nos países desenvolvidos, levado a uma subida do peso das despesas sociais no pós-

guerra, que somente começou a estagnar na década de 1990 (Myles & Quadagno, 2002). O peso 

dos impostos na economia tem geralmente acompanhado esta subida e, desde a década de 1960, 

houve uma subida média da percentagem de receita gerada por impostos no PIB nos países da 

OCDE (Tabela 9). O abrandamento do crescimento económico nas últimas décadas cria então uma 

tensão entre a natureza redistributiva e contributiva deste regimes (Myles & Quadagno, 2002). 
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Tabela 9: Receitas geradas através de impostos em países da OCDE, em % do PIB (1965-2014) 

Pais/Ano 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Portugal 15,7 17,6 18,9 21,9 24,1 26,5 29,3 31,1 30,8 30,4 34,2 
Austria 33,6 33,7 36,4 38,7 40,5 39,4 41,1 42,1 40,9 40,8 42,8 

Belgium 30,6 33,2 38,7 40,5 43,5 41,2 42,6 43,5 43,2 42,6 45,0 

Denmark 29,1 37,3 37,0 41,3 43,9 44,4 46,5 46,9 48,0 45,1 49,6 

Finland 30,0 31,2 36,1 35,3 39,1 42,9 44,5 45,8 42,1 40,8 43,8 

France 33,6 33,6 34,9 39,4 41,9 41,0 41,9 43,1 42,8 42,0 45,5 

Germany 31,6 31,5 34,3 36,4 36,1 34,8 36,2 36,2 33,9 35,0 36,6 

Greece 17,1 19,2 18,7 20,8 24,6 25,2 27,8 33,4 31,2 32,2 35,8 

Ireland 24,5 27,6 27,9 30,1 33,6 32,4 31,7 30,8 29,4 27,1 28,7 

Italy 24,7 24,8 24,5 28,7 32,5 36,4 38,6 40,6 39,1 41,9 43,7 

Netherlands 30,9 33,4 38,2 40,3 39,8 40,2 37,7 37,2 35,4 36,1 37,5 

Spain  14,3 15,5 18,0 22,0 26,8 31,6 31,3 33,4 35,3 31,5 33,8 

Sweden 31,4 35,7 38,9 43,7 44,8 49,5 45,6 49,0 46,6 43,2 42,8 

United Kingdom 29,3 35,0 34,2 33,4 35,1 32,9 29,8 32,8 32,5 32,5 32,1 

United States 23,5 25,7 24,6 25,5 24,6 26,0 26,5 28,2 25,9 23,5 25,9 

OECD Average 24,8 26,7 28,6 30,1 31,5 32,0 33,3 34,0 33,6 32,6 34,2 

Origem dos dados: OECD tax database 

O segundo entendimento (ii), defende que a crise destes regimes resulta, grandemente, da sua 

dificuldade em garantir uma efetiva igualdade de oportunidades. De facto, os regimes de bem-

estar são frequentemente vistos como um compromisso entre as liberdades económicas e um 

ideal igualitário, que se traduz em mecanismos redistributivos. Como nota Kymlicka (2002), o 

liberalismo igualitário que sustenta ideologicamente este tipo de regime permite contudo uma 

outra de pensá-lo: as liberdades económicas encerram em si uma forma de liberdade, 

responsabilizando as pessoas pelas suas escolhas; mas as liberdades económicas devem ser 

limitadas para não penalizar as pessoas por circunstâncias discricionárias e para contrariar as 

restrições à liberdade que resultam das desigualdades extremas. Estes regimes podem assim ser 

vistos, não como um trade-off entre noções conflituantes de liberdade, mas como a solução que 

maximiza o seu exercício efetivo. 

Contudo, os mecanismos redistributivos destes regimes incidem sempre de forma ad hoc sobre 

desigualdades já estabelecidas, não existindo uma igualização das condições de partida com que 

as pessoas se envolvem na sociedade. A incapacidade de providenciar uma verdadeira igualdade 

de oportunidades leva à necessidade de distinguir se as diferenças resultam de escolhas 

voluntárias ou não, e à implementação de mecanismos de prova para quem é sujeito a medidas 

redistributivas, potenciando um clima de desconfiança e estigmatização que erode a confiança 

nestes sistemas (Kymlicka, 2002). O papel redistribuidor destes regimes tem, neste quadro, vindo 

a reduzir-se. A incidência dos impostos sobre os diferentes grupos de rendimento tem, por 

exemplo, vindo a ser menos progressivo na maior parte dos países e, no conjunto da OCDE, a taxa 

marginal máxima de imposto sobre o rendimento decresceu 36,4% entre 1981 e 2012 (Tabela 10), 

tendo-se já situado em valores acima de 90% na década de 1950 em países como os Estados 

Unidos da América ou a Dinamarca.  
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Tabela 10: Taxa marginal máxima de imposto sobre o rendimento pessoal em países da OCDE (%) 

 País/Ano 1981 1990 2012 

OCDE 66 56 42 
Portugal  40 49 
Austrália 61 46 48 
Dinamarca 64 70 60 
França 60 57 51 
Alemanha 55 52 48 
Países Baixos 73 60 52 
Reino Unido 60 40 50 
Estados Unidos da América 78 35 42 

 Origem dos dados: OCDE Tax database 
 

 A prestação de serviços 

Como foi possível perceber no ponto anterior, a prestação de serviços de bem-estar é um aspeto 

fundamental na atuação dos estados modernos, e uma grande parte da discussão sobre eficiência 

ou equidade em políticas públicas centra-se nos modelos e pressupostos em que assenta esta 

prestação de serviços. A eficiência tem, por exemplo, sido o argumento predileto para a 

substituição dos grandes sistemas públicos por medidas de quase mercado, assumindo-se que 

estas medidas podem minimizar os custos dos serviços e fazer com que respondam melhor às 

preferências dos utilizadores. Também a forma como estas mudanças comprometem o acesso 

equitativo por parte dos mais desfavorecidos ou, pelo contrário, contribuem para uma maior 

equidade e liberdade de escolhas tem sido um tópico recorrente nesta discussão – aqui opõem-se 

os argumentos que destacam as vantagens de um acesso universal, com aqueles que apontam 

que estes sistemas respondem menos às necessidades das classes desfavorecidas do que das 

classes médias, melhor qualificadas e preparadas para lhes tirar proveito (Le Grand, 1991). 

Podemos, sinteticamente, identificar três modelos de prestação dos serviços de interesse geral, 

que partem de diferentes entendimentos sobre eficiência e equidade, a sua importância relativa 

e, sobretudo, sobre a melhor forma de os alcançar: o modelo burocrático; a nova gestão pública; 

a governação/organização em rede. Segue uma breve revisão de cada um deles.  

O modelo burocrático 

O modelo central em que se baseia a prestação de serviços de interesse geral, desde a sua 

expansão nas primeiras décadas do século vinte, é o modelo burocrático. Para Weber (2001), a 

burocracia é um ideal-tipo de exercício de autoridade que, de modo a predispor um grupo de 

pessoas a obedecer-lhe, depende de uma legitimidade racional: a crença na legalidade dos 
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regulamentos estatuídos e no poder de alguém para estatuí-los14. No modelo burocrático 

Weberiano, a obediência é feita a uma ordem impessoal e objetiva. Esta ordem assenta no 

exercício continuado de funções segundo regras e num conjunto de atribuições que constituem 

uma esfera de deveres de prestação de serviços objetivamente delimitada, com poderes para 

executar esses deveres, e com mecanismos coercivos claramente definidos. Os fundamentos 

deste modelo são, assim: a) um sistema hierárquico de funções; b) a especialização e formação 

técnica dos profissionais; c) a força do saber; e d) a capacidade de gerar recursos financeiros para 

manter, os funcionários e uma estrutura técnica de comunicação.  

Numa concetualização mais recente, mas muito próxima da avançada por Weber, Walton (2005, 

p. 32) define o modelo burocrático como pressupondo: a) o arranjo de padrões de atividades 

numa organização; b) a agregação destas atividade em posições, funções, departamentos ou 

divisões; c) a atribuição de responsabilidade e autoridade em níveis distintos, quer horizontais, 

quer verticais; d) o estabelecimento de regras e procedimentos padronizados; e) a gestão de 

interdependências geradas pela divisão de tarefas através dessas regras e procedimentos, mas 

também através da autoridade e da documentação (neste ponto poder-se-ia acrescentar a 

tecnologia).  

Para além de obedecer a princípios de racionalidade, existem diversas vantagens numa 

administração burocrática:  

▪ A definição de regras claras reduz a incerteza, contribui para gerir conflitos e expetativas 

e, desta forma, promove o desenvolvimento socioeconómico e político (Olsen, 2006);  

▪ Um modelo burocrático de administração púbica garante, caso seja efetivamente seguido, 

regras claras para o acesso a bens e serviços públicos (Olsen, 2006)15, que uma 

administração menos procedimental, mas mais discricionária, não garante; 

▪ A impersonalidade formalista no exercício da dominação protege os cidadãos, sujeitos a 

assimetrias de poder consideráveis na sua relação com o estado, e promove a cidadania e 

o nivelamento social, contrabalanceando o exercício do poder pelos status (Weber, 2001). 

 

14 Esta forma de dominação contrasta com a tradicional, que pressupõe a crença na santidade das tradições 

estabelecidas e na autoridade de quem as representa, e com a carismática, que pressupõe a crença na 

heroicidade ou na extraordinariedade de uma pessoa. 

15 Este autor nota que, na crítica ao modelo burocrático, se confundem muitas vezes argumentos que visam 

as suas características efetivas (como a inflexibilidade de um sistema determinado por procedimentos 

relativamente rígidos) com argumentos que se prende com o não cumprimento dos seus princípios (como a 

desconsideração de regras estabelecidas ou a incompetência dos funcionários). 
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Não obstante as suas vantagens, deste a década de 1990 este modelo de funcionamento tem sido 

sujeito a críticas. Hood (1995), por exemplo, nota que o modelo de administração assente nestes 

princípios – que este autor designa de “administração pública progressiva” – se caracteriza pela 

desconfiança em relação ao poder privado e pelo exercício de um controlo apertado sobre os 

decisores para minimizar decisões arbitrárias, que é salvaguardado através de um conjunto 

alargado de regras e regulamentos. Para Osborne e Gaebler (1992), isto introduz problemas 

nestes sistemas, como: a) a morosidade; b) a ineficiência e o despesismo; c) a dificuldade em 

incorporar inovações e em moldar-se a alterações externas; d) a pouca motivação dos seus 

funcionários; ou e) o foco no processo, descurando os resultados. 

Têm então sido apresentados diversos modelos alternativos que pretendem ultrapassar estas 

limitações, dos quais dois merecem uma análise mais detalhada: a nova gestão pública; e as 

formas de organização associadas ao conceito de governação, pressupondo arranjos reticulares 

que se baseiam em parcerias, na cooperação ou na auto-organização. 

A nova gestão pública 

As respostas mais comuns às insuficiências do modelo burocrático de prestação de serviços são 

medidas que se podemo associar à nova gestão pública (NGP). Para Hood (1995), esta pretende a 

reversão das doutrines cardinais da administração pública progressiva, diminuindo ou removendo 

as diferenças entre o setor público e privado e mudando a ênfase da prestação de contas dos 

processos para a prestação de contas dos resultados (Hood, 1995, p. 94). As características 

intrínsecas dos modelos de NGP são, segundo este autor:  

▪ A desagregação dos serviços públicos em unidades mais pequenas e geríveis, que 

correspondem à disponibilização de um produto ou serviço; 

▪ A ênfase na competição entre diferentes entidades, públicas e privadas e na aplicação de 

práticas de gestão provenientes do setor privado;  

▪ Um maior controlo e parcimónia na utilização dos recursos, através da instituição de 

padrões de desempenho explícitos e mensuráveis;  

▪ Uma maior autonomia dos gestores de topo, com poderes crecentemente discricionários, 

e uma maior diferenciação em função dos níveis de desempenho, e não do cargo ou do 

nível de qualificação, perante objetivos e metas previamente definidas. 

Ainda que não se esgote nela, fica claro que um dos elementos centrais da NGP é a sua crença nas 

vantagens de uma aproximação dos serviços públicos aos serviços privados, incorporando um 

ideal consumista. Este ideal consumista assenta em dois preceitos: a) a ideia de que a prestação 

de serviços pelo estado é uma forma de monopólio onde o interesse dos utilizadores não é 
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necessariamente salvaguardado; b) a ideia de que essa prestação de serviços, para além de ser 

ineficiente, restringe o direito fundamental da liberdade de escolha individual. Nesta ótica, e 

considerando que a participação política é tendencialmente baixa e que o voto tem pouca 

influência direta sobre a forma como os serviços são prestados, a adoção de princípios de 

mercado pode ser vista como uma forma de garantir a contínua adequação da oferta à procura 

(Clarke & Newman, 2007). Como notam Vidler e Clarke (2014), na base deste entendimento está a 

noção que a cultura de consumo é um elemento central das representações e práticas do mundo 

moderno, onde os beneficiários privilegiam a escolha sobre a qualidade da prestação de um só 

serviço.  

Não obstante a sua adoção alargada, o paradigma da nova gestão pública tem vindo a sofrer um 

conjunto de críticas que, em particular, se prendem com a sua capacidade para proporcionar 

modelos de gestão mais eficientes, que aumentem a qualidade e reduzam os custos da prestação 

de serviço. Como nota Le Grand (1991), a adoção de medidas de quase-mercado em que a NGP 

assenta pode elevar os custos atendendo: a) à necessidade criar estruturas para tipificar e aferir o 

custo das atividades prestadas e para controlar a sua contratualizar ou prestação; b) aos custos 

associados com a publicidade; c) à subida dos salários para profissionais mais qualificados, que 

veem as suas alternativas de emprego alargadas; d) a um foco desmesurado nos inputs, face à 

dificuldade de medir a qualidade de outputs em muitos serviços de interesse geral. Acresce a 

tendência para se criarem agências paralelas às hierarquias burocráticas, gerando-se uma miríade 

de entidades e funções para as quais nem sempre é claro qual é o seu contributo para uma 

administração mais eficiente (Dunleavy et al., 2006)16.  

Mas existem também outras questões na implementação deste tipo de medidas. A NGP tende, 

por exemplo, a ter uma perspetiva fatalista da administração pública, ignorando as suas 

transformações, a importância dos contextos ou o papel das classes profissionais (Lane & Ersson, 

1986; Myles & Quadagno, 2002). E, desde a década de 1990, que o modelo burocrático tem vindo 

a integrar princípios de gestão que entretanto foram associados à NGP, tais como a intensificação, 

a subcontratação ou a racionalização (Pinch, 1998), e tem integrado inovações, como estruturas 

temporárias, hierarquias horizontais ou atividade ligadas em rede, que lhe permitem manter um 

 

16 Talvez os exemplos mais paradigmáticos das limitações deste tipo de medidas sejam a introdução dos 

cheques-escola no sistema de educação na Suécia, que coincidiu com uma redução muito significativa do 

seu desemprenho no Programa Internacional para a Avaliação de Alunos (PISA) (Wennström, 2019), e a 

privatização da British Rail onde, enquanto a privatização previa uma progressiva redução e eventual 

abolição dos subsídios públicos ao setor, os custos operacionais mais que duplicaram e os subsídios anuais 

mais que triplicaram, a par de uma subida do custo suportado pelos utilizadores (Jupe & Funnell, 2017). 



61 

 

 

controlo centralizado através de novas formas de monitorização e avaliação (Walton, 2005). Não 

é, ainda, claro que as identidades dos utilizadores de serviços se constroem, necessariamente, em 

torno da noção de consumidor, que é somente uma de muitas formas como estes se auto-

classificam (Vidler & Clarke, 2014). Face a estas limitações, a superação do modelo burocrático de 

prestação de serviços tem, crescentemente, vindo a ser ancorada em torno de conceitos mais 

flexíveis e abrangentes, analisados no ponto seguinte.  

A governação e a organização em rede 

Uma outra forma de entender as alterações na organização de funções sociais centrais são as 

teorizações em torno do conceito da governação (ou governança). Este conceito expressa, 

essencialmente, a afirmação de formas de organização onde o estado abdica de formas de 

controlo hierárquico em prol de redes multipolares, e variáveis, onde a transferência de 

informação e a negociação assumem papeis fundamentais (Barney, 2004; R. a. W. Rhodes, 1996, 

2007).  

Isto não significa, contudo, uma ausência de regulação, mas somente que, a par de mecanismos 

de controlo hierárquico que ainda persistem, existe uma regulação mais espontânea, reticular e 

horizontal. Segundo Kooiman (2003), podemos distinguir dois níveis distintos que compõem os 

sistemas de governação: um nível processual e um nível estruturas. O nível processual refere-se à 

capacidade parar a agência destas redes, realçando a intencionalidade da ação, os interesses, 

motivos e objetivos dos agentes. No nível estrutural inscreve-se o contexto material, social e 

cultural, incluindo, as instituições, as representações sociais, os padrões de comunicação, as 

possibilidades tecnológicas e materiais, e as relações de poder (Kooiman, 2003). 

Para além de promover redes horizontais, assentes numa variedade de parcerias e colaborações 

entre diferentes tipos de agente, os arranjos institucionais associados à governação têm-se 

pautado por uma mudança na forma como diferentes escalas se articulam. Por um lado, esta 

alteração de escalas tem permitido o desenvolvimento de políticas mais localizadas, onde as 

autoridades locais e regionais alargam o seu raio de ação e em que as especificidades dos lugares 

são considerados (Oliveira & Breda-Vázquez, 2010; Macleod & Goodwin, 1999; Silva & Syrett, 

2006). Simultaneamente, o contexto Europeu tem sido também marcado pela passagem de 

competências para a EU, num processo que Papadopoulos (2010) designou de “upwards 

Europeanization” (p. 1031). Muitas das decisões de política pública dependem então dos arranjos 

institucionais que são estabelecidos a (e entre) diferentes escalas, e das relações de poder que se 

estabelecem nessas escalas, no que diversos autores designam como a governação multinível 
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(multilevel governance) (Howlett, 2009; Kokx & van Kempen, 2010; Oliveira & Breda-Vázquez, 

2010; Olsson, 2003; Papadopoulos, 2007, 2010)17.  

Uma ideia central a estes novos arranjos institucionais é que eles pressupõem formas 

colaborativas e de auto-organização dos agentes. Esta tónica na auto-organização faz com que 

muitas vezes estes conceitos sejam associados a uma defesa da prestação de serviços através do 

mercado (B. de S. Santos, 2005; Swyngedouw, 2005). Mas a governação pode designar formas de 

regulação que ultrapassam a privatização ou o outsourcing, nomeadamente abordagens flexíveis 

e reticulares que abranjam diferentes tipos de agente com diferentes tipos de interação. No 

planeamento, podemos destacar as abordagens colaborativas, tais como avançadas por Healey 

(1992, 1996, 2012, 2013) ou por Innes e Booher (2004, 2010). De facto, como notou Hajer (2011), 

o planeamento é uma área que depende fortemente da colaboração de vários agentes e é, 

portanto, um campo de experimentação interessante para analisar práticas de governação 

emergentes.  

A governação, para além de fornecer um modelo de formulação e de análise de políticas 

públicas18, tem também sido associado à própria prestação de bens e serviços. Neste campo, os 

modelos de governação ou organização em rede estão associados à sua produção coletiva, fora da 

esfera do estado ou do mercado. Esta prestação tende a assentar em modelos corporativistas, do 

terceiro sector ou em iniciativas comunitárias. A literatura permite, nesta altura, identificar que a 

coprodução comunitária é, em alguns casos, possível e que pode até ser mais eficiente do que a 

sua produção centralizada (Gofen, 2013; Ostrom, 2010) ou mais adaptada aos interesses locais 

(Bovaird, 2007). Ainda assim, os casos identificados referem-se à gestão de bens públicos locais e 

é questionável que esta abordagem permita providenciar bens ou serviços mais abrangentes, que 

dependam do funcionamento de sistemas complexos.  

Uma outra alternativa à NGP é um modelo de governação assente no desenvolvimento 

tecnológico. Como notam Norris e Reddick (2013, p. 166), desde a viragem do milénio se tem 

 

17 A governação multinível refere-se, genericamente, a processos e estruturas que extravasam jurisdições e 

fronteiras e que visam lidar com interdependências no desenvolvimento societal e nas decisões políticas 

que existem entre unidades territoriais (Benz, 2009, p. 15).  

18 Como nota Kooiman (2008, p. 172) (baseando-se na discussão de Pielke, 2004), elementos de governação 

e governabilidade podem ser entendidos como fatores contextuais para os conceitos centrais usados na 

análise de políticas públicas, como problemas políticos, processos políticos ou arenas políticas, e podem até 

vir a fazer parte de um quadro concetual geral para as policy sciences.  
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vindo a difundir a ideia que a tecnologia levaria a uma alteração profunda nas organizações 

públicas, que inicialmente se pautaria por formas de e-governo e que culminaria na e-

transformação ou na e-democracia. Dunleavy et al. (2006), entendem mesmo que esta 

transformação já ocorreu e que a incorporação massiva de tecnologia levou à afirmação de um 

modelo de governação da era digital (digital-era governance) que se caracteriza pela: a) redução 

do número de agências; b) estabelecimento de processos mais centralizadas; c) 

desintermediação; d) redesenho das funções de back-office; e) gestão flexível e atualizada; f) 

facilidade de integrar a coprodução de diferentes agentes e agências estatais; g) informatização 

das interações. E o impacto que as novas tecnologias tiveram para a transformação da 

administração e na prestação de serviços de interesse geral é inquestionável. Este impacto foi 

analisado para diferentes esferas de ação do estado, tais como a mobilidade (Papa & Lauwers, 

2015), as redes elétricas (Yan et al., 2013), a participação pública (Wolf et al., 2019) ou, mais 

amplamente, a administração de um conjunto de serviços na cidade (Angelidou, 2014; Pan et al., 

2013; Zanella et al., 2014). Falco e Kleinhans (2018), fazendo a revisão de plataformas digitais 

participativas, destacaram ainda o potencial da tecnologia para implementar mecanismos de 

coprodução de amenidades urbanas.  

É, no entanto, notório que muitas vezes a tecnologia é incorporada na administração mais para 

melhorar a prestação de serviços (desmaterializando as interações ou os procedimentos, 

auxiliando a gestão dos processos, etc.) do que no sentido de engendrar uma alteração 

paradigmática na forma como o estado se relaciona com outros agentes para a decisão política ou 

a prestação de serviços (Norris & Reddick, 2013; Simões et al., 2008). E os modelos mais radicais 

de coprodução com recurso à tecnologia, tal como os focados por Falco e Kleinhans (2018), 

tendem a circunscrever-se a bens públicos locais, da mesma forma que outros modos de 

coprodução identificados por Bovaird (2007), Gofen (2013) ou Ostrom (2010), ou então a formas 

colaborativas para criar uma visão para a cidade19. 

 Discussão 

Como ficou claro nos pontos anteriores, os regimes de bem-estar diferem, não só na quantidade 

de recursos alocados a despesas sociais, mas também nos fundamentos que norteiam as políticas 

 

19 A importância da coprodução no planeamento encontrou o seu apogeu nas abordagens do urbanismo 

tático (Lydon & Garcia, 2015), mas a sua importância para os paradigmas de planeamento emergentes é, 

mais genericamente, reconhecida (ver, por exemplo, Albrechts, 2015).   
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públicas. Na prestação de serviços, as abordagens distinguem-se, desde logo, em relação às áreas 

que são consideradas como suscetíveis ao desenvolvimento de políticas públicas. Também as 

formas como os serviços são prestados refletem diferentes objetivos sociais, diferentes 

pressupostos sobre o que é a eficiência ou a equidade, e também diferentes entendimentos sobre 

a melhor forma de alancá-los e sobre qual deve ser papel dos vários agentes. A nova gestão 

pública tende, por exemplo, a advogar a priorização da eficiência na organização dos serviços, e a 

entender que a melhor forma de a aumentar é através de mecanismo de mercado ou de quase-

mercado. Outras abordagens pós-burocráticas tendem a focar-se na coprodução ou outros tipos 

de modelos colaborativos e a atribuir um valor elevado aos processos, para além dos resultados 

alcançados. 

À diversidade de perspetivas sobre os objetivos e modelos de prestação de serviços acresce que 

esta é marcada por uma elevada complexidade. A complexidade resulta, em primeiro lugar, dos 

contextos em que os serviços são prestados e que se caracterizam por: a) aceleradas mudanças 

sociais, associadas uma considerável incerteza face à evolução de variáveis internas (ex.: a 

disponibilidade de recursos financeiros e humanos) e externas (ex.: a quantidade e características 

dos utilizadores); b) um ambiente crescentemente pluralista, onde ganham importância a 

negociação de relações interinstitucionais e de processos de tomada de decisão multiagente. Em 

segundo lugar, o desenvolvimento de políticas de prestação de serviços pressupõe um conjunto 

alargado de funções, incluindo: a) a implementação de princípios de racionalidade, prestação de 

contas e transparência; b) a mobilização de recursos; c) a definição de regras e o controlo do seu 

cumprimento; d) a incorporação de preferências de diferentes agentes e a avaliação da sua 

reação a políticas implementadas; ou e) a avaliação do seu impacto potencial e real.  

Neste contexto, as diferentes funções sociais dificilmente são compatíveis com uma só forma de 

regulação. Nos estados modernos é, antes, expectável que burocracias, formas de organização em 

rede, e mercados, formem instituições e organizações concorrentes e cooperantes que se cruzam 

e interagem (Olsen, 2006). O desenho de políticas públicas, mais do que assentar em abordagens 

padronizadas e axiomáticas, deve então ser capaz de integrar modelos ascendentes de 

organização, conjugar diferentes mecanismos de regulação, e desenvolver uma prática de 

verificação e avaliação empírica (evidence-based policy), mesmo que isso implique ultrapassar 

algumas barreiras importantes que subsistem neste campo (Newman et al., 2017). 

É neste sentido que este trabalho, a par de uma análise do sentido das transformações territoriais 

e das suas implicações para o planeamento da rede de escolas do 1º CEB, incorpora também uma 

análise do modelo de governação que tem dominado este planeamento em Portugal. Esta análise, 

para além de focar o quadro em que são formuladas estas políticas, considerando a conjugação 

de diferentes formas de regulação e das negociações e equilíbrios entre agentes a diferentes 
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escalas, permite identificar o “racional” específico das políticas de planeamento nesta área – os 

objetivos prioritários, as dimensões relevantes para avaliar estas políticas, a forma como 

diferentes objetivos são traduzidos no planeamento espacial da rede de escolas. De facto, como 

se verá no capítulo seguinte, o modelo específico de governação da educação em Portugal é 

determinante para a organização espacial da rede escolas no país, conjugando uma regulação 

burocrática e centralizada, com objetivos racionalizadores, e uma regulação local, mais 

preocupada em estabelecer equilíbrios entre diferentes agentes e territórios.  
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 O PLANEAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

ESCOLARES 

Este capítulo discute a eficiência e a equidade no planeamento da rede de equipamentos 

escolares, face aos desafios de política pública que se colocam pela evolução da população. Ele 

divide-se em duas partes. A primeira parte analisa os conceitos de eficiência e equidade na 

relação que se estabelece entre o planeamento das escolas do primeiro ciclo do ensino básico (1º 

CEB) e a evolução da população. Na segunda parte é analisada a forma como tem sido feito o 

planeamento da rede de equipamentos do 1º CEB em Portugal, considerando os modos de 

regulação que têm predominado e a forma como esta regulação se traduz na organização espacial 

da rede de escolas. 
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4.1 Eficiência, equidade e a evolução da população no 

planeamento de equipamentos escolares 

Como foi visto, a polarização dos sistemas urbanos tem-se manifestado na concentração da 

população e das atividades económicas nos nós mais centrais dos territórios (Borja & Castells, 

1997; Frey & Zimmer, 2001; Hall & Pain, 2006; Stratmann, 2011) enquanto muitas regiões mais 

periféricas estagnam ou entram em declínio (Bernt et al., 2012; Gomes et al., 2016; Martinez-

Fernandez et al., 2016). Dada a reduzida proporção de mulheres em idade fértil nesses territórios, 

é expectável que estes fenómenos de declínio se acentuem nas próximas décadas na Europa 

(Davoudi et al., 2010) e também em Portugal (Castro et al., 2015). 

Os desafios consideráveis que estes processos colocam ao planeamento de serviços públicos têm 

suscitado uma discussão sobre a melhor forma de (re)organização os serviços e sobre como 

garantir a viabilidade e qualidade de vida de territórios periféricos. Esta discussão centra-se, 

nomeadamente, nos equilíbrios que se devem estabelecer entre o custo crescente destes serviços 

e a necessidade de garantir níveis de serviço adequados às populações (Wiechmann & Pallagst, 

2012, p. 12), e no papel que os serviços podem ter para contrariar, ou mitigar, o declínio. As 

escolas primárias têm sido um foco frequente desta discussão (Barakat, 2015; Elshof et al., 2015), 

dada a sua importância para as comunidades locais (Kearns et al., 2009) e também as 

significativas restruturações que têm sofrido em vários países europeus (Autti & Hyry-Beihammer, 

2014; Barakat, 2015; Elshof et al., 2015; Slee & Miller, 2015).  

Quais são então os objetivos políticos que devem nortear a prestação de serviços em territórios 

em declínio e como é que, na sua organização espacial, se traduzem os conceitos de eficiência e 

equidade? Para discutir esta questão esta parte divide-se em três pontos. No primeiro, é 

analisada a relação entre a evolução da população e o planeamento de equipamentos do 1º CEB. 

No segundo, analisam-se medidas de eficiência e equidade para a organização espacial destes 

equipamentos. No terceiro ponto é feita uma breve discussão.  

 A relação entre escolas primárias e o crescimento populacional  

Assume-se frequentemente que a presença ou ausência de escolas primárias nas comunidades, 

influenciando a sua qualidade de vida, pode contribuir para a sua vitalidade ou sustentabilidade 

demográfica. E, num inquérito sobre o que faz as pessoas ficar ou (potencialmente) sair de áreas 

urbanas em declínio em Portugal, mostrou que estes equipamentos são considerados relevantes 

pelos inquiridos, ainda que num papel secundário em relação à importância das oportunidades e 

condições de emprego (Guimarães et al., 2016). Mas qual é, exatamente, o papel destas escolas 

para as perspetivas de desenvolvimento das comunidades e a fixação da população? 
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O efeito mais imediato da presença de uma escola numa comunidade verifica-se no desempenho 

escolar dos alunos. Como a possibilidade de frequentar uma escola pública depende do local de 

residência (para além de critérios como o local de trabalho ou o nível socioeconómico dos pais), a 

proximidade espacial a escolas de melhor qualidade tende a garantir um acesso a uma educação 

melhor. Neste sentido, a quantidade e a qualidade de escolas num determinado raio de residência 

influencia as oportunidades substantivas das famílias. Isto não significa, contudo, que o 

encerramento de uma escola numa comunidade leve automaticamente a uma redução do 

desempenho dos alunos. O encerramento de escolas, embora possa ter um efeito disruptivo nos 

alunos e aumentar as distâncias que estes percorrem diariamente, pode também implicar a 

transferência para equipamentos maiores e mais bem equipados, permitindo o contacto com 

mais alunos e pessoal mais qualificado (Brummet, 2014). Estes dois efeitos contraditórios fazem 

com que o impacto do encerramento de escolas no desempenho escolar possa ser negativo (M. F. 

Gordon et al., 2018; Larsen, 2014), misto (Engberg et al., 2012; Steinberg & MacDonald, 2019) ou 

positivo (Brummet, 2014). 

No entanto, o desempenho é somente uma das várias formas como a proximidade a uma escola 

influencia as comunidades. Autti e Hyry-Beihammer (2014) notam, por exemplo, que as escolas 

primárias tendem a funcionar como centros sociais e culturais, servindo para encontros 

comunitários, festividades ou cultos religiosos, e que são importantes para a construção de 

identidades locais e para gerar capital social. E os preços da habitação podem ser sensíveis à 

proximidade de escolas de qualidade, o que leva a que mesmo famílias sem filhos possam 

capitalizar este bem público exclusivo através do valor da habitação (Brunner et al., 2012). O 

encerramento de escolas tende, portanto, a ser entendido como uma causa para o declínio dos 

povoados mais remotos (Barakat, 2015; Elshof et al., 2015) e as próprias comunidades entendem-

no como uma ameaça existencial (Kearns, Lewis, McCreanor, & Witten, 2009). Isto será 

particularmente verdade para as escolas do primeiro ciclo do ensino básico que, não podendo 

exigir deslocações muito longas aos alunos, tendem a estar próximas das comunidades e a ter 

uma cobertura substancialmente superior aos níveis de ensino subsequentes.  

Mas, ainda que a literatura identifique que nos anos imediatamente antes ou depois do 

encerramento de escolas as emigrações aumentam, a relação entre o encerramento de escolas e 

a atratividade de um local não é facilmente detetável em termos quantitativos. Barakat (2015), 

por exemplo, mostra que o efeito do encerramento da última escola primária em unidades 

administrativas na Saxónia é negligenciável, enquanto Amcoff (2012) não encontra uma relação 

estatisticamente significativa entre o encerramento de escolas e as imigrações e emigrações em 

áreas rurais na Suécia. Também em Johnson (1978), usando grupos de controlo, não se encontra 

um impacto significativo no crescimento populacional, no valor do imobiliário ou nos níveis de 
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escolarização em bairros nos EUA, enquanto Slee e Miller (2015), fazendo uma revisão da 

evidência do efeito do encerramento de escolas na Escócia, notam que esse impacto é pouco 

claro.  

Em Portugal, J. L. Marques et al. (2020) mostram também que a relação entre variações no 

número de escolas do 1ºCEB, as migrações e a fecundidade é bastante ténue, devendo o declínio 

ser entendido mais como resultado de processos estruturais amplos com manifestações 

localizadas, do que como resultado de políticas de planeamento de serviços à escala local20.  

Um raro exemplo em que foi encontrada alguma relação entre a ausência e encerramento de 

escolas e as migrações é o trabalho de Elshof, Haartsen e Mulder (2015). Este estudo, usando 

modelos de regressão linear mostra que a saída de população é mais elevada em locais sem 

escola, ou onde esta encerrou, enquanto para a imigração não é identificado um efeito 

estatisticamente significativo. Mas os autores deste estudo notam também que a presença ou o 

encerramento de escolas primárias pode ser influenciado pelas características das regiões em que 

estão inseridas (já que estas não estão distribuídas uniformemente pelo território) e que o seu 

encerramento pode representar uma forma de antecipar o declínio e não uma causa.  

Em suma, pode-se assumir que o encerramento de escolas é mais uma consequência das 

alterações demográficas nos territórios do que uma causa para este, mesmo que não se possam 

excluir efeitos indiretos ou de médio prazo da redução do nível de serviço para a atratividade dos 

territórios.  

 A eficiência e a equidade na organização espacial de serviços de 

interesse geral 

Como foi visto no ponto 3.1, nas políticas públicas podemos entender a eficiência como a 

maximização de um qualquer objetivo societal, perante um conjunto de restrições. A nível 

operacional, a eficiência pode ser traduzida de duas formas: a) estabelecendo níveis máximos de 

serviço que podem ser conseguidos com um determinado nível de despesa; ou b) minimizando os 

 

20 Em relação à fecundidade, assume-se geralmente que ela é mais sensível a tendências societais amplas, 

como o nível de desenvolvimento socioeconómico (Luci & Thévenon, 2014; Myrskylä et al., 2011) ou os 

regimes de bem-estar de diferentes países (Luci & Thévenon, 2013), do que à disponibilização local de 

serviços. Também para as migrações, ainda que mostram alguma sensibilidade à disponibilidade de serviços 

à escala local (Biagi et al., 2011; Garretsen & Marlet, 2017; Rodríguez-Pose & Ketterer, 2012; Sarra & Del 

Signore, 2010), tem-se demonstrado uma forte dependência do mercado de trabalho e, em particular, das 

oportunidades de emprego e das diferenças salariais entre regiões (Decressin & Fatás, 1995; Wilson & Bell, 

2004; Winter, 2019). 
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custos para um nível de serviços predefinido (Malczewski & Jackson, 2000). No planeamento de 

serviços de interesse geral, as dúvidas maiores surgem então na definição do nível de serviço que 

se deve garantir, na quantidade máxima de recursos que se deve alocar ou na forma como se 

consideram os custos ou as vantagens de diferentes grupos sociais. Acrescem, ainda, questões 

práticas inerentes à organização espacial destes serviços: quais são as economias de escala com a 

sua concentração num número restrito de localizações; qual é a relação entre essas economias de 

escala e os custos que aumentam com a concentração (ex.: custos de transporte); quais são os 

níveis de serviço mínimo aceitáveis.  

A equidade espacial, por sua vez, traduz a aplicação de princípios de justiça às desigualdades na 

distribuição de amenidades, desamenidades ou oportunidades pelo território – ou, nas palavras 

de Morrill e Symons (1977, p. 217), a justiça em relação à localização. No planeamento regional e 

urbano, a equidade assume uma importância fulcral e, como nota Kunzmann (1998), pode mesmo 

ser entendida como o princípio central desta disciplina, que visa garantir que a atribuição de 

direitos de uso de solo e a distribuição de fundos públicos sirvam para combater a desigualdade 

espacial. Mas, mais do que meramente expressar um compromisso ético, a importância de 

princípios de justiça no planeamento advém-lhe do facto de, em última instância, a sua 

legitimidade assentar na defesa do interesse comum, na capacidade para encontrar critérios 

justos para avaliar e responder às revindicações de diferentes indivíduos ou grupos. 

A avaliação da justiça na distribuição espacial de diferentes vantagens e desvantagens tem, 

portanto, sido um foco frequente de discussão científica, como se pode ver em Fainstein (2009), 

Israel e Frenkel (2018), na edição especial da revista Regional Science Policy & Practice dedicado 

ao tema (Resosudarmo, Kuncoro, & Hewings, 2019) ou, ainda, em Morrill e Symons (1977). O 

entendimento que subjaz a muitas destas discussões é que se devem garantir níveis básicos de 

acesso a amenidades ou serviços e, também, que os benefícios de ações de planeamento 

discricionárias sejam distribuídos de forma a promover a igualdade de oportunidades. 

Uma formulação detalhada, e axiomática, de princípios de justiça social aplicados ao território 

encontra-se em Harvey (2009), que entende que a aplicação de princípios liberais implicaria os 

seguintes objetivos: 

1.  A distribuição de rendimento deve ser tal que (a) as necessidades das populações em 

cada território são satisfeitas, (b) os recursos são alocados de forma a maximizar os 

efeitos multiplicadores interterritoriais, e (c) recursos extra são acolados de forma a 

ajudar a ultrapassar dificuldades especiais que resultam do ambiente físico e social. 
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2. Os mecanismos (institucionais, organizacionais, políticos e económicos) devem ser de 

forma a que as perspetivas do território mais desfavorecido seja as maiores possiveis (p. 

116). 

Com esta formulação Harvey aproxima-se quer de um entendimento Rawlsiano de justiça, 

assumindo-se a os territórios mais desfavorecidos devem ser beneficiados, mas também 

incorpora noções mais próximas de um entendimento de justiça Seniano, considerando as 

diferenças idiossincráticas entre territórios e a forma como condicionam as suas possibilidades de 

desenvolvimento.  

O planeamento espacial de serviços de interesse geral não é alheio a esta discussão e diversos 

estudos científicos têm-se esforçado por aferir a equidade na sua acessibilidade. Podem-se, a 

título de exemplo, referir os trabalhos de: Chang e Liao (2011), para uma análise da equidade na 

acessibilidade a parques públicos para diferentes partes da cidade, considerando as suas valências 

e a congestão gerada pelos utilizadores ou Tan e Samsudin (2017) para uma análise da 

importância da escala a que a acessibilidade a este tipo de amenidade é aferida; Neutens (2015) 

para uma revisão de medidas de equidade aplicadas ao acesso a saúde; Tsou, Hung, e Chang 

(2005) para uma análise da equidade na acessibilidade a diferentes tipos de equipamentos 

públicos; Taleai, Sliuzas, e Flacke (2014) para uma avaliação multicritério da equidade no acesso a 

equipamentos desportivos e educativos; George Boyne, Powell, e Ashworth (2001), sobre a 

equidade na distribuição de financiamento público entre regiões; ou Neutens, Schwanen, Witlox, 

e Maeyer (2010) para uma comparação entre diferentes medidas de acessibilidade.  

Mas, havendo muitos trabalhos empíricos a ilustrar a aplicação de princípios de justiça às 

desigualdades na acessibilidade a amenidades espaciais, este corpo de literatura também 

evidencia diversos desafios que se colocam neste campo. Estes desafios estão relacionados com: a 

falácia ecológica, que levam a que equidade a algumas escalas não implique necessariamente a 

equidade a outras escalas (Fainstein, 2009, p. 3); o modifiable areal unit problem, que expressa a 

forma muitas vezes arbitrária com que são definidas as unidades base de análise; as diferentes 

medidas que podem ser utilizadas para medir a desigualdade (Chakravorty, 1996; Israel & Frenkel, 

2018) ou a acessibilidade (Neutens et al., 2010); ou a forma como as desigualdades estão 

relacionadas com estruturas territoriais (Chakravorty, 1996). Acresce que as desigualdades 

espaciais tendem a não ser suficientemente enquadradas com a discussão mais ampla de justiça 

da filosófica política. Ou, quando isto acontece, esta discussão é feita a um nível concetual, 
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desligada da definição de métricas que permitam avaliar a justiça em contextos territoriais reais, 

tais como em Pereira et al. (2017), Israel and Frenkel (2018) ou Rauhut, (2018)21. 

A organização espacial de equipamentos escolares 

À semelhança do que foi dito de forma genérica em relação à eficiência nos serviços de interesse 

geral, na programação de escolas ela reflete a capacidade de cumprir um qualquer nível 

predefinido de serviço com o mínimo de custos. Políticas de planeamento que visem aumentar a 

eficiência tendem, portanto, a pautar-se pelo encerramento das escolas de menor dimensão, já 

que a concentração dos estudantes num número mais reduzido de equipamentos diminui os 

custos por aluno através de economias de escala nos custos de capital, de funcionamento, de 

pessoal ou aumentando as taxas de ocupação (Ares Abalde, 2014; Chakraborty et al., 2000; Cohn, 

1968). 

Contrastando com a relativa simplicidade na definição de eficiência, o entendimento de equidade 

espacial na acessibilidade a escolas coloca um desafio mais considerável. Podemos, segundo Talen 

(2001), distinguir três perspetivas: i) as que avaliam diferenças na acessibilidade de diferentes 

grupos sociais; ii) as que procuram perceber as consequências de diferentes níveis de 

acessibilidade (ex.: desempenho escolar); iii) as que aferem variações na acessibilidade (as 

desigualdades entre as distâncias a percorrer). 

Em relação ao primeiro entendimento (i), alguma literatura identificou uma tendência para 

grupos sociais mais desfavorecidos terem, sistematicamente, níveis de acessibilidade inferiores. 

Um exemplo disso pode ser encontrado no trabalho de Macintyre, Macdonald, e Ellaway (2008) 

que, usando métricas como a distância por estrada a um dado recurso ou o rácio do recurso por 

habitante, notou que o acesso a escolas é diferenciado por grupos sociais. Também Burgess, 

Greaves, Vignoles, e Wilson (2011), numa análise à acessibilidade a escolas por diferentes grupos 

socioeconómicos, notam que as escolas de maior qualidade se tendem a localizar próximo de 

famílias com mais recursos, enquanto Lee e Lubienski, (2017) ou Lipman (2009) analisam a forma 

como o estatuto socioeconómico dos residentes influencia o encerramento de escolas. Em 

Portugal (J. L. Marques, Wolf, et al., 2021), mostram que existe uma correlação significativa entre 

o nível socioeconómico da população e a distância a que se encontra das escolas primárias e que 

esta correlação se mantém para diferentes tipos de território (e.g. mais rurais, mais urbanos).  

 

21 Uma exceção a esta tendência encontra-se em Frenkel e Israel (2018), onde se conjuga uma abordagem 

baseada no conceito das capacidades de Sen e dos tipos de capital identificados por Bourdieu para avaliar 

desigualdades espaciais. 
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Não obstante, a relação entre a estratificação social e a acessibilidade nem sempre é clara. Em 

Talen (2001), e ainda que tenham sido identificadas diferenças substanciais na acessibilidade a 

escolas, notou-se, por exemplo, que esta varia consideravelmente entre territórios e que, 

globalmente, pode ser enquadrada num paradigma de “unpatterned inequality” (Talen, 2001). De 

facto, as desigualdades no acesso a serviços de interesse geral dependem de um vasto conjunto 

de fatores, e as estruturas espaciais podem levar a diferentes acessibilidades sem que se possa, 

forçosamente, falar de iniquidade. Nas áreas rurais os níveis de acessibilidade são, por exemplo, 

mais baixos e a população tem um estatuto socioeconómico mais baixo, refletindo padrões de uso 

de solo e trajetórias históricas, e não necessariamente uma distribuição injusta de recursos 

públicos.  

Na segunda perspetiva (ii) assume-se um entendimento mais alargado, focando-se as 

consequências de diferentes níveis de acessibilidade para as comunidades. Como foi notado nos 

capítulos anteriores, a presença/ausência de uma escola primária nas comunidades tem, de facto, 

impactos diversos nestas comunidades. Para além de diferentes níveis de acessibilidade 

interferirem com as distâncias que são percorridas pelos alunos (e dos impactos que isso pode ter 

no desempenho – Gordon et al., 2018; Larsen, 2014; Steinberg & MacDonald, 2019; Brummet, 

2014), a presença de escolas nas comunidades contribui para a sua imagem e o seu capital social 

(Autti & Hyry-Beihammer, 2014), pode ser positivamente relacionada com indicadores 

socioeconómicos (Lyson, 2002) ou com os preços das habitações (Brunner et al., 2012).  

A terceira forma de entender a equidade na acessibilidade a escolas (iii), avalia as diferenças que 

se estabelecem na própria acessibilidade. Não obstante assumir uma perspetiva mais circunscrita, 

esta abordagem não deixa de levantar algumas questões: Será mais equitativo minimizar as 

distâncias médias dos utilizadores, ou garantir que nenhum aluno fique acima de um determinado 

limite? E será mais justo minimizar as variações nas acessibilidades com uma acessibilidade média 

baixa, ou um nível de variação maior, mas com uma acessibilidade média elevada?  

Existem, também, diferentes formas de aferir a acessibilidade. Em Lee e Lubienski (2017) a 

acessibilidade é medida através da avaliação de cartogramas, e a medida utilizada é o rácio de 

escolas por estudante num raio de dez minutos (catchment area) de subsecções estatísticas 

(census tracts). Em Talen (2001) a acessibilidade é medida através da distância/tempo por estrada 

até a escola mais próxima. E a avaliação da equidade espacial tem se mostrado sensível à 

utilização de diferentes medidas de acessibilidade (Neutens et al., 2010), bem como à escala 

utilizada (Tan & Samsudin, 2017). 
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Medidas de equidade na acessibilidade 

Neste trabalho é adotado um entendimento restrito, referido no ponto anterior, que avalia a 

equidade nos níveis de acessibilidade espacial de uma dada população a uma dada amenidade. 

Mas, mesmo colocando o foco somente nas desigualdades nas acessibilidades, e como foi notado 

nos capítulos anteriores, o significado de equidade não pode ser estabelecido sem um qualquer 

referencial de justiça (Israel & Frenkel, 2018; R. H. M. Pereira et al., 2017). 

Três conceções de equidade são focadas neste ponto: i) a que traduz uma perspetiva igualitária; ii) 

a que incorpora os princípios de justiça de Rawls; iii) a que se baseia nas oportunidades 

substantivas que são proporcionadas (perspetiva das capacidades de Sen).  

A primeira (i) visa simplesmente minimizar as distâncias médias que a população relevante tem de 

percorrer para aceder aos equipamentos. Não obstante a sua simplicidade, uma distribuição com 

base nessa medida pode implicar que alguns utilizadores tenham de percorrer distâncias muito 

elevadas. 

A segunda (ii) traduz o princípio de que os mais desfavorecidos devem ter o máximo benefício de 

uma dada organização. Espacialmente, uma forma de traduzir este princípio é o estabelecimento 

de níveis mínimos de acesso, ou a minimização das distâncias máximas que os utilizadores podem 

percorrer. Incorporando efetivamente uma abordagem rawlsiana, esta abordagem tem o 

inconveniente de descurar as diferenças na acessibilidade de todo aqueles que se encontram 

dentro das distâncias máximas estabelecidas (Malczewski & Jackson, 2000). Uma outra medida 

que colmata esta insuficiência é a da variabilidade no acesso a um serviço: De facto, considerando 

dois sistemas em que as distâncias médias percorridas pelos utilizadores sejam exatamente iguais, 

estes podem distinguir-se em termos de equidade em função da variabilidade dessas distâncias 

medida, por exemplo, pelo desvio padrão (Malczewski & Jackson, 2000).  

A terceira (iii) baseia-se no entendimento de que as situações mais justas são aquelas que 

proporcionam as maiores oportunidades substantivas aos utilizadores. Esta perspetiva incorpora a 

ideia de que a equidade no acesso não pode ser desligada da capacidade dos utilizadores para 

materializarem este acesso, assim como da quantidade de escolhas que lhes são permitidas. Uma 

forma compreensiva de incorporar as oportunidades na acessibilidade é fazer esta avaliação em 

função de prismas espaciotemporais, que atendem à quantidade de oportunidades que se 

colocam a um indivíduo, dadas as possibilidades de transporte, o tempo disponível para 

diferentes atividades, a sua atratividade, bem como atividades pré-definidas (Kwan & Weber, 

2008; Neutens et al., 2010). Mas a quantidade de informação necessária para a construção destes 

prismas torna a sua implementação difícil. Uma forma simplificada de atender aos princípios de 

Sen na acessibilidade é avaliar a densidade de equipamentos num determinado raio dos alunos 
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(no sentido em que proporciona um maior leque de escolhas), mesmo sem atender às 

capacidades dos utilizadores para transformar esse acesso potencial num acesso efetivo.  

 Discussão 

As rápidas transformações territoriais, em particular o declínio demográfico em muitas regiões, 

têm lançado desafios significativos ao planeamento de serviços de interesse geral. A necessidade 

de reformular estes serviços tem suscitado uma discussão sobre o seu papel nas comunidades, 

havendo um relativo consenso na literatura sobre o impacto limitado de políticas de 

disponibilização de serviços à escala local para a atração ou fixação da população.  

Isto não significa, contudo, que a reorganização dos serviços face ao declínio demográfico se 

restrinja a uma abordagem formular, com progressivos ajustes a uma (verificada ou expectável) 

evolução da população. Na verdade, o sentido desta reconfiguração depende dos objetivos de 

política pública e, nomeadamente, da importância que se atribui à acessibilidade a um dado 

serviço para a qualidade de vida das populações e da forma como os objetivos de política pública 

são traduzidos em contextos específicos de planeamento. No planeamento da rede de escolas do 

1º CEB a resposta política ao declínio populacional tem, em particular, de lidar com trade-offs 

entre objetivos societais conflituantes: Se o objetivo principal for a redução dos custos, isso pode 

ter impactos consideráveis na qualidade de vida das comunidades e na equidade no acesso que é 

proporcionado a diferentes grupos populacionais; Uma cobertura espacial elevada pode levar a 

uma subutilização e, desta forma, comprometer a eficiência, a sustentabilidade ou o seu 

funcionamento adequado. 

Mas, para além de se definirem quais são os equilíbrios entre os custos das redes de 

equipamentos escolares e o nível de acessibilidade que se pretende assegurar, existem 

igualmente diferentes interpretações do que os conceitos matriciais de eficiência e equidade 

significam: Quais são os espaços em que eles são delimitados? Quais são as dimensões que são 

valorizadas? E como é que elas podem ser medidas?  

Como foi notado no Capítulo 3 a resposta a estas perguntas é fortemente dependente dos 

princípios de justiça que subjazem à definição de equidade adotada e também da forma como 

estes princípios são traduzidos na definição de políticas de planeamento em contextos, e 

territórios, específicos. Ou seja, e ainda que se possam definir medidas de acessibilidade espacial 

a serviços que correspondem a diferentes entendimentos de justiça, a sua aplicação depende 

muito das realidades concretas e do racional relevante para o planeamento destes serviços.  
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4.2 O planeamento de escolas do primeiro ciclo do 

ensino básico em Portugal  

Apesar de ser considerada centralizada e burocrática, a educação em Portugal tem vindo a ser 

alvo de medidas, programas e políticas que preconizam uma maior descentralização e 

contextualização territorial (Formosinho et al., 2000; Machado, 2014; S. Santos et al., 2019). 

Assiste-se, entre outros aspetos: a) a um progressivo alargamento da autonomia das escolas; b) a 

uma passagem de competências das instâncias do poder central para os municípios ou para 

órgãos desconcentrados; e c) ao envolvimento de um leque cada vez maior de agentes nos 

projetos educativos.  

A descentralização e a territorialização têm sido determinantes para o dimensionamento e 

configuração da rede de equipamentos do primeiro ciclo do ensino básico (1º CEB). Este 

planeamento tem vindo a ser feito através de instrumentos de planeamento local – em particular 

as cartas educativas – que procuram articular diferentes agentes, processos e centros de decisão, 

em estratégicas de médio-prazo (Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio, e o Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro). Simultaneamente, estes instrumentos são fortemente influenciados 

pela ação normativa do estado central (Barroso, 2013, p. 22) e pelos princípios de racionalização 

da rede que esta ação normativa tende a incorporar.  

Para discutir a forma como estes dois níveis de interligam na reconfiguração que tem ocorrido na 

rede de escolas do 1º CEB esta parte divide-se em dois pontos. No primeiro é feita uma breve 

revisão da descentralização de competências de educação, realçando-se a forma como esta 

passou de competências sobretudo instrumentais para outras mais substantivas, respondendo ao 

repto de articular a diversificação de percursos e soluções com a salvaguarda da equidade e da 

coerência do sistema. No segundo ponto é feita uma revisão do planeamento da rede de 

equipamentos, com destaque para as reconfigurações recentes e a forma como estas têm 

traduzido o mencionado objetivo de racionalizar a rede. No terceiro ponto é feita uma breve 

discussão dos dois pontos anteriores.  

 A descentralização de competências  

Segundo a Lei de Bases da Educação de 86 (Lei n.o 46/86, de 14 de outubro), o sistema educativo 

nacional tem como grandes objetivos: a) o desenvolvimento global da personalidade; b) o 

desenvolvimento social; c) a democratização da sociedade. Desta tripla vocação de formar 

cidadãos, recursos humanos e contribuir para uma sociedade livre, lança-se um desafio de, por 

um lado, estabelecer mecanismos de harmonização e integração da diferença e, por outro, 

possibilitar uma progressiva diferenciação do sistema. Estas orientações, assumidas pela Lei de 
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Bases, para além de se refletirem numa multiplicação de regimes e currículos, têm também 

levado a um aumento da autonomia dos agentes locais de educação, tais como as escolas ou 

agrupamentos escolares, e o progressivo envolvimento das autarquias em matéria de educação e 

ensino, num processo de descentralização de competências.  

Esta descentralização foi feita em vários passos, alguns dos quais antecederam a própria Lei de 

Bases. Num primeiro momento, e como nota Neto-Mendes (2007), as competências assumidas 

pelos municípios foram essencialmente instrumentais. De facto, as primeiras competências a 

serem passadas foram o transporte escolar (Decreto-Lei n.o 299/84, de 5 de setembro22) e a ação 

social (Decreto-Lei n.o 399-A/1984, de 28 de dezembro23).  

Num segundo momento desenvolveram-se várias iniciativas para uma descentralização mais 

alargada, criando-se órgãos locais para a regulação da educação, e delegando-se competências 

como a gestão e o planeamento de equipamentos, competências de gestão de pessoal não 

docente, ou atividades extracurriculares.  

Um dos marcos deste processo foi o Decreto-Lei n.o 7/2003, de 15 de janeiro (revogado pelo 

Decreto-Lei n.o 21/2019, de 30 de janeiro) que, para além de descentralizar competências, como o 

apoio educativo para crianças com necessidades especiais, estabeleceu os conselhos municipais 

de educação. Estes assumem-se como o “órgão essencial de institucionalização da intervenção 

das comunidades educativas a nível do concelho” e que garante a participação dos municípios nos 

projetos educativos locais. No planeamento e gestão da rede de escolas do 1º CEB, este Decreto-

Lei atribuiu aos municípios responsabilidades no ordenamento da rede de ofertas de educação e 

ensino (mediante a elaboração de cartas escolares), regulamentando também as competências no 

que concerne aos investimentos municipais na construção, apetrechamento e manutenção dos 

equipamentos escolares. Posteriormente o Decreto-Lei n.o 144/2008, de 28 de julho, delegou a 

 

22 Na corresponsabilização entre os municípios e os Ministérios da Educação e do Equipamento Social 

previsto por este Decreto-Lei, o papel dos ministérios seria a apreciação técnico-pedagógica dos planos de 

transporte, a garantia da inserção das redes de transporte escolares em planos de transporte mais vasto, a 

prestação de apoio técnico (ex.: garantindo a harmonização dos horários escolares com os horários dos 

transportes), a fixação dos preços dos bilhetes, a relação com as empresas de transporte público da área 

dos municípios e a fiscalização. Aos municípios caberia a elaboração do plano de transporte escolar. Esta 

transferência constitui um marco, já que foi a primeira área de atuação da administração central a ser 

descentralizada.  

23 Este decreto-lei descentraliza a ação social escolar, atribuindo aos municípios a competência para criar, 

manter e administrar os refeitórios escolares (podendo decidir os preços, o acesso de pessoas externas ou a 

escolha dos responsáveis), deliberar a atribuição de alojamento para os alunos excluídos pelo transporte 

escolar e aprovar a atribuição de auxílios económicos (art. 1º).  
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responsabilidade pela organização das atividades de enriquecimento curricular do 1º CEB e pela 

ação social. Para o 2º CEB e 3º CEB este decreto delegou ainda as competências de gestão do 

pessoal não docente e a gestão do parque escolar e, dependendo da celebração de contratos 

específicos, do ensino secundário (quando administrado nos mesmos equipamentos que os níveis 

inferiores).  

Mais recentemente, o Decreto-Lei n.o 21/2019, de 30 de janeiro, delegou nas autarquias 

praticamente todas as competências que não tinham sido ainda descentralizadas, com exceção da 

contratação do pessoal docente, que se mantém na responsabilidade dos órgãos 

governamentais24. No planeamento da rede de escolas, este decreto estabeleceu que as 

competências de “investimento, equipamento, conservação e manutenção de edifícios escolares” 

fossem atribuídas às autarquias em todos os ciclos do ensino básico e secundário e manteve 

também as cartas educativas municipais como instrumentos de planeamento da rede de oferta de 

educação e formação. Não obstante, a definição da rede de escolas permanece como 

competência do estado central, ainda que deva ser seja feita em articulação com os municípios, as 

entidades intermunicipais, e os agrupamentos e as escolas não agrupadas. 

 A reorganização da rede de equipamentos do 1º CEB 

Como foi referido, os municípios assumiram competências no planeamento das escolas do 1º CEB 

com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro (revisto pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de 

maio e também pelo Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro), prevendo que o instrumento 

através do qual este planeamento seja feito sejam as cartas educativas. Este instrumento deve 

fazer o planeamento prospetivo da rede para o médio/longo prazo, de acordo com o 

desenvolvimento demográfico do município, e com princípios de racionalidade e 

complementaridade. A responsabilidade pela elaboração destas cartas é dos municípios, de 

acordo com critérios técnicos definidos centralmente para os equipamentos (ex.: o tamanho, a 

integração de diferentes ciclos de ensino) e premissas que devem reger estas cartas – tal como 

reduzir o isolamento dos alunos, promover a igualdade de oportunidades, adequar-se à procura 

ou enquadrar-se na política urbana do município. As cartas educativas são aprovadas pela 

assembleia municipal, após “pronúncia do departamento governamental com competência na 

matéria” (Decreto-Lei n.o 21/2019, de 30 de janeiro). 

 

24 Esta delegação tem vindo a ser discutida e o XX Governo Constitucional lançou projetos-piloto no âmbito 

do Programa Aproximar Educação, que, mediante a assinatura de contratos de Educação e Formação 

Municipal, permitiriam aos municípios assumir responsabilidades (parciais) na contratação do pessoal 

docente. 
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O planeamento da rede de equipamentos do 1º CEB em Portugal incorpora, portanto, elementos 

de um sistema de governação multinível, onde uma estrutura burocrática e centralizada coexiste 

com abordagens localizadas e territorializadas. Este dois níveis correspondem, amplamente, aos 

dois modos de regulação da educação identificados por Barroso (2006): a “regulação 

institucional” e a “microregulação local”. A regulação institucional refere-se ao modo como o 

estado e a sua administração “exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema 

educativo, orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da ação dos 

diferentes atores sociais” (Barroso, 2006, p. 51). A microregulação local evidencia os processos de 

coordenação horizontais dos agentes institucionais e não institucionais que partilham um espaço 

de interdependência e interesses (Barroso, 2006, p. 56). É no equilíbrio que se estabelece entre 

estes dois níveis que se definem as políticas locais para o planeamento da rede de equipamentos.  

 

Origem dos dados: Pordata & DGEEC 

Figura 11: Evolução de alunos e escolas do 1º CEB, 1999-2017 

Um dos maiores desafios que se tem colocado a este planeamento tem sido a diminuição do 

número de alunos, como resultado das tendências de envelhecimento, declínio demográfico e 

polarização territorial a que o país tem vindo assistir (ver capítulo anterior). Como se pode ver na 

Figura 11, desde 1999 tem havido uma redução constante do número de alunos e, dada a 

estrutura etária da população e as tendências na fecundidade (Castro, Martins, & Silva, 2015), 

esta redução deverá ainda agravar-se nas próximas décadas.  

À redução do número de alunos tem correspondido uma reorganização da rede de escolas. Esta 

reorganização tem sido marcada pelo encerramento de escolas e, entre 1999 e 2017, o número 

de escolas do 1º CEB em passou para menos de metade. Ainda que seja relativamente transversal 
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ao território nacional, o ritmo de encerramento é muito diferenciado, registando-se uma maior 

incidência no interior norte e centro do país. E os municípios com maiores níveis de 

enceramentos, e como seria expectável, são também aqueles que registam taxas brutas de 

migração (muitas vezes negativas) e índices sintético de fecundidade mais baixos (Figura 12).  

 

Origem dos dados: INE & & DGEEC 

Figura 12: Índice sintético de fecundidade e taxa bruta de migração por municípios em função do 

encerramento de escolas do 1º CEB, 1999-2016  

De qualquer modo, como resulta claro na Figura 11, o encerramento de escolas tem ultrapassado 

a redução de alunos, levando a um aumento do número médio de alunos por escola, que passou 

de 59 em 1999 para 109 em 201725. A concentração de alunos tem também coincidido com uma 

modernização do parque de equipamentos, com diversas novas construções e reabilitações de 

escolas antigas, muitas das quais datam da primeira grande vaga de expansão da rede entre 1950 

e 1970 (Martins, 2014).  

 

25 O tamanho médio das escolas primárias em Portugal tem oscilado de forma bastante significativas ao 

longo das décadas e, desde 1960, podemos distinguir três fases distintas: a primeira fase compreende as 

décadas de 1960 e 1970, onde o número de escolas se reduziu em contraciclo com a relativa estabilidade do 

número de alunos, aumentando-se a dimensão média das escolas; a segunda fase inclui as décadas de 1980 

e 1990, onde o número de estabelecimentos se reduziu a um ritmo inferior ao número de alunos, levando a 

uma redução da dimensão média das escolas; a terceira fase inicia-se na década de 2000, e caracteriza-se 

por um ritmo de encerramentos superior ao decréscimo do número de alunos, elevando a dimensão média 

das escolas.  
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Mais do que uma mera resposta ao declínio demográfico, a reorganização da rede de escolas do 

1º CEB tem, portanto, obedecido ao objetivo de modernizar e “racionalizar” a rede. Esta 

racionalização, abertamente assumida na segunda revisão da Lei de Bases da Educação em 2005, 

tem-se expressado no encerramento de escolas de pequena dimensão, e a concentração de 

alunos em equipamentos maiores e mais bem apetrechados, visando-se diminuir o seu 

isolamento, garantir um melhor acesso a equipamentos de qualidade ou proporcionar aos 

professores a integração em equipas maiores e a possibilidade de ocupar cargos de gestão. Mais 

concretamente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, estabelece o encerramento 

de todos os equipamentos escolares que: a) tenham um número reduzido de alunos (o número 

limite de 21 alunos foi posteriormente fixado em portaria); b) não se encontrem dotadas de 

infraestruturas considerados centrais ao seu bom funcionamento, como bibliotecas ou cantinas; 

c) não impliquem uma “deslocação excessiva” dos utentes na transferência para outros 

equipamentos.  

Como nota Baixinho (2011), este discurso racionalizador é determinante para a repartição de 

competências entre o estado central e os agentes locais. De facto, para além da normativa, o 

estado central pode influenciar as decisões locais através da definição dos mecanismos de 

financiamento ou simplesmente porque, nas negociações que se estabelecem, o poder central 

tem um acesso maior às fontes de poder considerados por Purdy (2012) como sendo 

fundamentais nos processos de governação – a autoridade, os recursos e a legitimidade. Assim se 

explica que, no sistema educativo, a planificação e alocação estratégica de recursos se manteve 

relativamente centralizada enquanto as decisões operacionais têm sido descentralizadas 

(Baixinho, 2011)26.  

Não obstante, a microregulação local permite para uma aplicação muito díspar das diretivas 

nacionais. Esta tendência para haver uma relativa autonomia das autarquias na área da educação 

tem já alguma tradição e, mesmo numa altura em que as competências dos municípios eram 

sobretudo instrumentais, existiam já diversos municípios cujo papel excedia as competências 

legais (Louro, 1999). Na reconfiguração da rede de escolas do 1º CEB, a microregulação local tem 

levado a diferentes formas de redesenhar a rede face ao declínio demográfico. Cordeiro e Martins 

 

26 O Programa Aproximar Educação foi, a respeito da importância da racionalização da rede na relação 

entre o Estado Central e os Municípios, bastante revelador: o artigo 42º do Contrato de Educação e 

Formação Municipal de Oliveira de Azeméis (Contrato n.º 559/2015 de 28 de julho) define, por exemplo, 

que quaisquer ganhos financeiros obtidos com a “otimização dos recursos educativos” sejam 

equitativamente distribuídos entre o município e a tutela. 
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(2012) analisando a reorganização da rede de escolas em doze municípios em Portugal, 

identificam, por exemplo, diferentes estratégias à escala local: a) “reconfiguração por decreto”, 

onde os critérios definidos centralmente são traduzidos integralmente nos municípios; b) 

“reconfiguração por conciliação”, onde os critérios definidos centralmente são harmonizados com 

os critérios definidos localmente; e c) “reconfiguração comunitária”, onde os critérios definidos 

pelo governo são largamente ignorados, e onde a reconfiguração de escolas resulta de um 

processo de negociação entre diferentes agentes locais e entre estes e o estado central. Também 

Wolf, Marques, e Castro (2018), analisando as reconfigurações que foram feitas em quatro 

municípios, notam que estas seguiram estratégias bastante distintas, ainda que o princípio 

“racionalizador” seja mencionado pelas cartas educativas de todos eles. 

 Discussão 

Uma questão central às políticas de educação em Portugal tem sido a sua descentralização e 

territorialização faseada, onde coexistem diversas fórmulas (Louro, 1999): a) o reforço da 

autonomia das escolas; b) a concessão/privatização; c) a descentralização para o nível local ou 

regional; d) a afirmação de órgãos intermédios de regulação, como os conselhos municipais de 

educação ou mesmo os agrupamentos de escolas. Esta passagem de competências do estado 

central para órgãos locais ou regionais, tem levado à afirmação de um sistema de governação 

multinível no planeamento da rede de equipamentos que, como foi visto, é marcado por duas 

tendências contraditórias.  

Por um lado, o estado mantém diversas formas de controlo burocrático que limitam, na prática, o 

raio de ação dos agentes locais. Na rede de escolas do 1º CEB, enquanto os municípios se 

encontram dotados de uma autonomia significativa para a planear, os critérios para manter os 

equipamentos em funcionamento são fixados centralmente em conselho de ministros, sem ter 

em conta as disparidades regionais ou as idiossincrasias dos projetos educativos. Por outro lado, 

existe alguma flexibilidade para a definição de estratégias territorializadas e localizadas que 

incorporam, em graus variáveis, a normativa do estado central. No planeamento da rede de 

equipamentos esta autonomia tem resultado em diferenças significativas na forma como o 

reordenamento da rede é feito.  

Quais são as implicações desde quadro de regulação para a eficiência e equidade no planeamento 

da rede de escolas? Do que foi dito até aqui, fica claro que as decisões sobre a configuração 

espacial da rede resultam do conflito entre as economias de escala associadas à concentração de 

equipamentos e a acessibilidade espacial que se pretende garantir (Malczewski & Jackson, 2000) e 

que o declínio demográfico aumenta os custos per capita, inclinando a escala para um crescente 

encerramento de escolas. E, também, que a política de reconfiguração de escolas do 1º CEB em 
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Portugal tem privilegiado uma abordagem “racionalizadora”, através da concentração de alunos 

em equipamentos de maior dimensão e o progressivo encerramento de pequenas escolas. A 

diminuição da cobertura geográfica, que resulta desta concentração, aumenta as disparidades no 

acesso de diferentes territórios, podendo, portanto, ser considerada uma ameaça ao princípio do 

acesso equitativo à educação. 

Mas a reorganização da rede pode também ser lida como uma forma de aumentar a equidade. 

Como foi já notado, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2010, que define os critérios 

para a organização da rede escolas, advoga que a concentração de alunos em escolas de maior 

dimensão e mais bem apetrechadas é uma forma de garantir “a todos os alunos igualdade de 

oportunidades no acesso a espaços educativos de qualidade” e proporcionar uma socialização 

que não é garantida em escolas com um número muito reduzido de alunos. A racionalização da 

rede, que tem tido maior prevalência em territórios com uma elevada quantidade de escolas de 

pequena dimensão, contribui ainda para diminuir a disparidade do custo da educação entre 

diferentes regiões do país – o que, num prisma de alocação de recursos, pode ser considerado um 

contributo para aumentar a equidade (Malczewski & Jackson, 2000).  

Da mesma forma, a crescente autonomia local pode ser entendida como um contributo para a 

equidade – tratando diferente o que é diferente (equidade vertical) – mas também como uma 

ameaça à equidade, já que a diferenciação da rede de escolas pode levar a que alunos de 

diferentes regiões tenham diferentes níveis de acesso (equidade horizontal). Para Louro (1999) e 

Barroso (2005), a descentralização de competências pode mesmo ser enquadrada num contexto 

de retração das funções providenciais do estado e da afirmação do princípio da escolha, que é 

central aos modelos de regulação de quase mercado (referidos anteriormente a propósito da 

nova gestão pública). Também o parecer n.º 01/2015 do Conselho das Escolas ao Contrato de 

Educação e Formação nota que O Programa Aproximar Educação não impedia os municípios de 

subcontratarem as competências delegadas, ameaçando a primazia das mais-valias pedagógicas e 

educativas que as deve caracterizar.  

Em síntese, esta discussão mostra os desafios que surgem na aplicação de princípios de eficiência 

e equidade na avaliação de políticas concretas, e a forma como o foco em diferentes aspetos da 

política leva a diferentes entendimentos do que é que elas significam. Esta discussão põe também 

em destaque as dificuldades que resultam da integração de várias escalas, quer pela necessidade 

de articular diferentes objetivos e lógicas institucionais, quer porque, como já notaram Harvey 

(2009, p. 99), referindo-se a questões relacionadas com a falácia ecológica, ou Fainstein (2009, p. 

3) a propósito da justiça no planeamento, decisões equitativas a uma determinada escala local 

podem não o ser a outras escalas.   
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 ESTUDO DE CASO – O PLANEAMENTO DA 

REDE DE ESCOLAS DO 1º CEB EM OURÉM 

Este capítulo descreve o estudo de caso – o planeamento da rede de escolas do 1º CEB no 

Município de Ourém. Ele divide-se em três partes. Na primeira é feito um enquadramento do 

estudo de caso onde, para além de se apresentar o contexto em que foi conduzida a análise e 

uma breve revisão do perfil socioeconómico e demográfico do município, se discute a 

metodologia. Na segunda são apresentados, e discutidos, os resultados dos exercícios de 

inquirição. Na terceira parte é analisada a aplicação de princípios de eficiência e equidade em 

problemas de localização-alocação de escolas do 1º CEB, recorrendo à projeção da população 

para avaliar o planeamento prospetivo da rede.  
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5.1 Contexto geral  

Nos capítulos anteriores foram analisadas as tendências de transformação urbana em Portugal 

Continental, realçando-se os fenómenos de declínio em muitas regiões e os desafios que este 

declínio coloca ao planeamento de serviços de interesse geral. Foram também discutidos os 

princípios de eficiência e equidade, os modelos de prestação de serviços, e analisado o contexto 

de planeamento da rede de escolas do 1º CEB em Portugal. Desta forma, procurou-se passar da 

identificação do desafio, para uma discussão dos princípios que determinam a forma como ele é 

abordado, colmatando com a discussão do significado destes princípios na formulação de políticas 

públicas e, em específico, na distribuição espacial de equipamentos escolares. 

Neste capítulo é analisado o planeamento de uma rede de escolas do 1ºCEB à escala local. Como 

ficou claro, este planeamento deve ser entendido no contexto dos processos de transformação 

territoriais e socioeconómicos mais amplos e no quadro institucional que o tem regido, onde se 

definem normas e critérios técnicos para o funcionamento das escolas, instrumentos que devem 

ser utilizados e objetivos genéricos que devem ser alcançados. Mas o planeamento da rede de 

escolas responde também às prioridades dos agentes locais e à forma como, a esta escala, se 

entendem e aplicam os princípios de política pública discutidos nos capítulos anteriores (Figura 

13). 

  

Figura 13: O planeamento da rede de equipamentos do 1º CEB em Portugal  

O estudo de caso selecionado para esta análise foi o Município de Ourém, tirando partido da 

colaboração de uma equipa da Universidade de Aveiro com este município para a revisão da sua 

carta educativa. Esta revisão respondeu a um imperativo legal definido no Decreto-Lei n.o 
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21/2019, de 30 de janeiro, para que este documento seja revisto a cada dez anos. Mas respondeu, 

de igual modo, à necessidade de ajustar a rede às profundas alterações demográficas que o 

município tem vindo a assistir. Neste contexto, a equipa da Universidade assumiu a 

responsabilidade pela elaboração da carta educativa, desenvolvendo o trabalho técnico de 

diagnóstico socioeconómico e educativo do município, de identificação dos desafios que se 

colocam ao planeamento da rede e de desenho de diferentes soluções que respondam a estes 

desafios. A metodologia implementada na revisão da carta educativa incluiu também a 

auscultação de agentes locais em várias fases do processo (em particular o diagnóstico e a 

definição das opções de planeamento), incluindo representantes políticos, de associações 

empresariais, do decido social municipal e da comunidade escolar.  

A colaboração na carta educativa foi importante para este trabalho de vários formas. Em primeiro 

lugar, a incorporação de modelos de análise espacial para auxiliar o desenvolvimento da carta 

educativa mostrou a utilidade deste tipo de ferramenta em situações reais de planeamento. Em 

segundo lugar, a discussão com os decisores políticos, técnicos e outros agentes educativos 

permitiu uma reflexão sobre os critérios que são relevantes para este planeamento, os seus 

entendimentos e preferências e os equilíbrios que se podem estabelecer entre eles. Em terceiro 

lugar, o contacto direto com os agentes no âmbito dos momentos de participação facilitou a 

aplicação de instrumentos de inquirição. Segue-se uma caracterização geral do município e a 

descrição da metodologia que foi aplicada. 

 Perfil socioeconómico e demográfico do município 

O município de Ourém insere na NUTS III do Médio Tejo, na região Centro tendo, à data dos 

últimos Censos, registado 45932 residentes e uma densidade populacional que se aproxima da 

média nacional (110,2 hab./km2, face aos 114,5 hab./km2 do país). A sua estrutura de 

povoamento distingue claramente as freguesias mais a Norte, com densidades populacionais 

baixas, das freguesias a Centro e Sul, onde se encontram os dois maiores centros urbanos – a 

cidade de Ourém (na freguesia da Nossa Senhora da Piedade) e Fátima. 
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Figura 14: Localização e freguesias do Município de Ourém 

Em termos demográficos, o município tem tido uma população relativamente estável nas últimas 

décadas, mas com tendência decrescente – no último período intercensitário perdeu 0,6% da sua 

população. Estimativas do INE, baseadas em registos oficiais de natalidade e mortalidade ou 

indicadores de emprego e de imigração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, admitem perdas 

mais aceleradas desde meados da década de 2000, resultando de índices sintéticos de 

fecundidade continuamente baixos que não são compensados pelas taxas brutas de migração 

(Figura 15).  

 
Origem dos dados: INE 

Figura 15: Índice sintético de fecundidade, taxa bruta de migração e evolução da população no 

Município de Ourém, 1999-2016  

O declínio demográfico do município está, no entanto, a ocorrer de forma bastante diferenciada, 

com um crescimento das áreas mais urbanas, em particular das freguesias de Fátima e da sede do 

município, e um declínio das freguesias mais rurais. Esta concentração encontra-se em linha com 
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as transformações territoriais analisados no Capítulo 2, onde se identificam processos de 

urbanização em Fátima, na Nossa Sra. da Piedade e em Alburitel, enquanto nas restantes 

freguesias se verificam processos de declínio rural. Como foi visto nesse capítulo, trata-se de um 

padrão de evolução bastante recorrente nas regiões menos centrais do país, onde processos de 

declínio são contrabalançados com o crescimento dos polos maiores.  

  
Fonte: GETIN_UA (Dados: INE & DGEEC) 

Figura 16: Pirâmide etária de Ourém em 2001 e 2011 e escolas do 1º CEB abertas em 2010 e 2019 

A par com as alterações no volume e na distribuição da população, o município tem verificado 

mudanças profundas na estrutura etária, com uma diminuição da quantidade de residentes nos 

grupos etários mais jovens e um crescimento das coortes mais velhas (Figura 16). Estas mudanças 

têm-se refletido na redução do número de alunos e, desde 2011/12 até 2017/18, o número de 

alunos inscritos nos estabelecimentos do 1º CEB passou de 1970 para 1574.  

À redução de alunos tem correspondido uma redução muito considerável do número de escolas 

que, segundo dados da DGEEC, passou de 40 em 2010/11 para 27 em 2019/2020 (Figura 16). Tal 

como no resto do país, esta consolidação da rede tem-se pautado pelo encerramento de escolas 

nas partes mais rurais e a sua progressiva concentração nos maiores centros urbanos, que 

também concentram uma proporção crescente da população. O contexto socioeconómico e 

demográfico do município presta-se, portanto, a uma análise dos princípios de política pública 

que devem reger a distribuição de escolas, tendo em conta a necessidade de haver novas 

reorganizações da rede e o reconhecimento desta realidade por parte dos agentes educativos.  
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 Metodologia 

Em termos metodológicos, avaliar decisões de política pública no planeamento da rede de escolas 

do 1º CEB coloca dois desafios. Em primeiro lugar, importa definir o significado dos princípios de 

eficiência e equidade que foram discutidos nos capítulos anteriores na realidade destas políticas, 

considerando que não é autoevidente quais são estes princípios e como devem ser formulados. 

Em segundo lugar, importa encontrar critérios que traduzam estes princípios e formas de os 

aplicar à organização espacial de escolas, atendendo à racionalidade específica das políticas de 

planeamento nesta área e dos constrangimentos práticos que se colocam. Neste sentido, foi 

adotada uma metodologia mista que assenta, de forma independente: em métodos de inquirição 

para avaliar as perceções, os critérios e julgamentos dos agentes educativos no planeamento da 

rede de escolas; na aplicação de ferramentas de análise espacial para perceber como é que se 

podem diferentes critérios podem ser incorporados, de forma objetiva, no planeamento 

prospetivo desta rede.  

Métodos de inquirição dos agentes educativos 

A metodologia para avaliar as perceções e preferências dos agentes educativos assentou em duas 

peças: a) um inquérito por questionário para avaliar o papel das entidades no planeamento e a 

sua perceção sobre os princípios e prioridades para o planeamento da rede de escolas do 1º CEB; 

b) uma ferramenta de inquirição digital, para explorar as preferências dos agentes sobre o 

equilíbrio entre custos e acessibilidade, formulado como um trade-off.  

O inquérito por questionário foi aplicado presencialmente ao conjunto de agentes envolvidos na 

elaboração da carta educativa do município. Para além da identificação do setor a que pertence o 

respondente, o inquérito incluiu dois blocos de perguntas (ver anexo): 

1) O primeiro incluiu perguntas que dizem respeito à perceção dos agentes sobre a definição 

de politicas locais de educação, os seus objetivos e o papel dos diferentes agentes; 

2) O segundo incluiu perguntas sobre a configuração espacial da rede de escolas, os 

principais objetivos e princípios que devem reger essa configuração.  

Pretendeu-se, desta forma, avaliar quais são os princípios a que os agentes educativos recorrem 

para avaliar a organização espacial da rede de escolas do 1º CEB, como é que hierarquizam os 

diferentes princípios identificados na filosofia política e, ainda, perceber o modelo de governação 

das políticas de planeamento nesta área.  

A ferramenta de inquirição digital para explorar as preferências dos agentes sobre o equilíbrio 

entre custos e acessibilidade seguiu a metodologia apresentada na Figura 17.  
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Figura 17: Metodologia da ferramenta digital de escolha par-a-par entre configurações de redes 

de escolas 

Como se pode ver na figura, nesta ferramenta foram apresentadas configurações de redes de 

escolas com mais ou menos equipamentos, para territórios estilizados, conjugando uma 

representação visual do tipo de configurações com indicadores que representam a relação entre 

custos (total e custo por munícipe) e acessibilidade (minutos por viagem e proporção de alunos 

com um tempo de viagem superior a 30 minutos) proporcionada por estas diferentes 

configurações. Foram considerados quatro tipos de configuração da rede variando entre um e dez 

escolas localizadas para dois tipos de territórios, procurando perceber qual a sensibilidade dos 

agentes a mudanças nas distâncias a percorrer pelos alunos. 
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tenho preferência”), ligeira preferência por uma das alternativas (“Prefiro ligeiramente a 

alternativa A/B”), preferência por uma das alternativas (“Prefiro a alternativa A/B”) e preferência 

absoluta por uma das alternativas (“Prefiro muito a alternativa A/B”). Estas votações são 

posteriormente registadas numa escala numérica e usadas para construir matrizes de comparação 

recíprocas, em que a diagonal inferior é preenchida pelo inverso dos valores da diagonal superior. 

Após uma normalização dos valores em linha, a extração do primeiro vetor próprio das matrizes 

de comparação recíprocas permite identificar as preferências por cada uma das opções de 

configuração numa escala ordinal cardinal27. 

Esta abordagem seguiu, essencialmente, o método definido por Saaty (1977, 2014), ainda que 

este esteja pensado para avaliar as componentes num sistema de multicritério hierárquico e aqui 

foi usado para aferir preferências por distribuições estilizadas que já incorporam diferentes 

combinações dos critérios a avaliar – custos e medidas de acessibilidade.  

Análise de localização  

Para uma avaliação mais objetiva da forma como diferentes princípios para o planeamento da 

rede influenciam a sua configuração, foi desenvolvida uma análise de localização, que lida com a 

distribuição de equipamentos ou serviços no espaço, tendo em conta uma dada distribuição de 

utilizadores (ReVelle & Eiselt, 2005). Mais especificamente, formulou-se um problema de 

localização de equipamentos capacitados, que permite identificar a localização e capacidades 

ótimas de equipamentos escolares para a distribuição de alunos no território (assumindo a sua 

alocação ao equipamento mais próximo com capacidade), tendo em conta o equilíbrio que se 

estabelece entre os custos de instalação e operação dos equipamentos, o custo de transporte dos 

alunos e a acessibilidade que é proporcionada.  

A metodologia aplicada partiu de uma estimativa dos custos operacionais com base numa 

avaliação feita pelo Tribunal de Contas (Tribunal de Contas, 2012), de um levantamento próprio 

para os custos de instalação e da estipulação de um custo por quilómetro para os custos de 

transporte, recorrendo aos valores utilizados na função pública (Decreto-Lei n.o 137/2010, 2010). 

Os custos foram considerados a dez anos, tendo em conta que esse é o prazo estabelecido para a 

vigência da Carta Educativa antes da sua revisão, Decreto-Lei n.o 21/2019, de 30 de janeiro).  

 

27 Como nota Saaty (2001), isto permite evitar o conjunto de problemas identificados por Arrow. Não 

obstante, a escolha da escala levanta questões metodológicas e pode influenciar o ordenamento das 

diferentes alternativas (Franek & Kresta, 2014; Goepel, 2019; Ji & Jiang, 2003). 
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Para perceber como é que a programação da rede pode ser influenciada pela evolução de médio 

prazo da população, recorreu-se a um modelo de projeção da população, que incorpora um 

modelo de sobrevivência de coortes e de migrações, e considerou-se a manutenção das 

tendências de evolução identificadas no Capítulo 2.  

O problema foi resolvido através da programação linear, partindo-se de soluções que minimizam 

os custos de funcionamento da rede para, subsequentemente, se incorporem diferentes 

princípios de equidade na acessibilidade dos utilizadores. Desta forma, segue-se a definição de 

eficiência e equidade avançada no Capítulo 3, onde a primeira se define como a maximização de 

um qualquer objetivo de política pública sujeito a restrições e a segunda como a minimização das 

desigualdades segundo princípios de justiça.  

Naturalmente, as diferentes soluções não devem ser entendidas como propostas concretas de 

política, mas como referências para avaliar o sentido em que a rede deve evoluir para se 

alcançarem diferentes objetivos e quais são os trade-offs entre estes objetivos.  

5.2 Avaliação das perceções e preferências subjetivas 

Tirando partido das reuniões marcadas no âmbito dos trabalhos de elaboração da carta educativa, 

o inquérito por questionário foi aplicado presencialmente nas sessões de auscultação que 

decorreram a 02 e 03 de maio de 2019. O total de participantes foi de 55, estando 37 diretamente 

ligados à educação (professores, administradores, funcionários ou representantes das associações 

de pais), dez à atividade política (câmara e juntas de freguesia), e sete ao tecido social e 

empresarial (representantes de IPSS, da associação empresarial, etc.).  

A ferramenta de inquirição digital, por sua vez, foi divulgada através dos contactos estabelecidos 

no âmbito da elaboração da carta educativa, com o intuito de chegar ao máximo de agentes 

educativos, e foi desenhada de forma a ser compatível com vários tipos de dispositivo (telemóvel, 

computador ou tablet). As respostas foram registadas desde 18 de fevereiro e 05 de maio de 

2020, tendo o prazo sido ligeiramente alargado devido a percalços nos trabalhos relacionadas 

com a pandemia do Covid-19.  

Neste exercício obtiveram-se 32 respostas válidas, com 26 mulheres (74,3%) e 9 homens (25.7%). 

A larga maioria dos respondentes exerce funções na área da educação (Tabela 11) e tem 

qualificações elevadas – 20 têm um curso superior, 10 têm mestrado e 2 têm o ensino secundário 

completo. Também aqui se considera que, ainda que a participação tenha sido inferior ao 

inquérito presencial, se conseguiu uma quantidade de respostas elevadas, tendo em conta o 

universo da pesquisa (os agentes que tenham um papel ativo no planeamento da educação no 

município).  
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Tabela 11: Função exercida pelos participantes na ferramenta de inquirição digital  

 Função exercida Nº % 

Professor/a 18 56.3 

Educador/a 8 25 
Funcionário não docente na área da 
educação/ensino 

0 0 

Membro de uma associação de país 2 6.3 
Representante político 1 3.1 
Funcionário autárquico 3 9.4 
Total 32 100 

Segue uma análise dos resultados dos dois métodos de inquirição, começando com o inquérito 

presencial e passando, de seguida, para a ferramenta de inquirição digital.  

 O papel das entidades no planeamento da rede de escolas 

Como foi discutido no capítulo anterior, o planeamento da rede de escolas do 1º CEB pode ser 

entendido como resultado de um sistema de governação multinível, onde formas de regulação 

centralizadas e burocráticas coexistem com formas de regulação territorializadas e localizadas. 

Mas qual é o equilíbrio que se estabelece entre estes dois níveis na definição de políticas 

educativas à escala municipal? 

 

Figura 18: Grau de centralização/descentralização do poder de decisão na política municipal de 

educação 

A importância da regulação central, para além de estar ancorada no poder de decisão sobre 

questões centrais ao funcionamento da rede, é também amplamente reconhecida pelos agentes 

educativos locais. Como se pode ver na Figura 18, 85% dos inquiridos (correspondendo a 47 
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respostas), concordam ou concordam muito com a afirmação que as políticas municipais de 

educação têm privilegiado a aplicação de critérios definidos pelo estado central, enquanto a 

concordância com afirmações que expressam a importância do nível local é bastante inferior – 

57% acham que tem havido espaço para a participação pública nesse planeamento e 61% 

entendem que elas refletem equilíbrios estabelecidos entre os diferentes níveis do sistema de 

governação multinível que caracteriza o planeamento da educação.  

No que concerne ao papel das diferentes entidades na definição das políticas locais de educação, 

os agentes inquiridos destacam a importância da Câmara Municipal, a par das escolas e dos 

agrupamentos escolares (Figura 19), enquanto o papel das organizações do terceiro sector e do 

tecido empresarial foi considerado menos importante. 

 

Figura 19: Importância atribuída ao papel de diferentes organizações na definição de políticas 

municipais de educação 

Esta análise ilustra uma certa dualidade no sistema de planeamento da educação, já identificado 

por autores como Baixinho (2011), Cordeiro e Martins (2012) ou Neto-Mendes (2007): por um 

lado, têm-se vindo a afirmar sistemas de governação à escala local, dotados de uma crescente 

autonomia e diversidade de agentes; por outro lado, o planeamento da rede de escolas continua 

a ser dominado por organizações mais tradicionais – as escolas, os agrupamentos e a Câmara 

Municipal – e a revelar alguma preponderância para os critérios definidos pelos organismos do 

estado central. 
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 Princípios e prioridades para o planeamento da rede  

No que concerne aos princípios considerados pelos agentes educativos, destaca-se a importância 

da noção de equidade na forma como os agentes educativos locais pensam o planeamento da 

rede de escolas do 1º CEB. Na pergunta aberta feita no inquérito presencial sobre quais os 

princípios que deveriam reger este planeamento, nove dos inquiridos referem especificamente a 

equidade como princípio a priorizar, enquanto outras sete respostas expressam conceitos 

relacionados – a inclusão e a igualdade de oportunidades – num total de 37 respostas válidas. 

Respostas relacionadas com a eficiência são bastante menos frequentes, com o conceito a ser 

referido apenas duas vezes diretamente, e a registarem-se mais algumas referências a objetivos 

relacionados, como a adaptação da rede à realidade demográfica.  

Sendo o acesso equitativo um objetivo amplamente aceite para o planeamento da rede de 

escolas, qual é o entendimento de equidade prevalecente nos agentes educativos? Para 

responder a esta pergunta foi aferida a concordância dos agentes com formulações que 

expressam diferentes entendimentos de equidade (Figura 20).  

 

Figura 20: Princípios de equidade no planeamento da rede de equipamentos do 1º CEB 

Como fica claro nas respostas, não obstante reconhecer-se a importância de objetivos que 

expressam ideias igualitárias (minimização da distância média), os objetivos que recolhem uma 

maior aceitação são aqueles que expressam ideias Rawlsianas e Senianas, de privilegiar os mais 

desfavorecidos e considerar as condições das populações para transformar um acesso potencial 

num acesso efetivo.  

Mas, na verdade, estas respostas podem meramente refletir a importância que noções 

compreensivas de equidade têm na forma como os agentes educativos perspetivam o 

planeamento da rede, e não revelar as preferências sobre os equilíbrios que se devem estabelecer 

entre a garantia dessa equidade e os custos associados a diferentes distribuições e 
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dimensionamentos de redes de escolas. Para esta análise aplicou-se o exercício de votação par-a-

par, cujos resultados são analisados no ponto seguinte.  

Custos vs acessibilidade: que equilíbrio? 

A aplicação da ferramenta de inquirição digital permitiu obter uma análise mais granular sobre 

princípios e prioridades concretas no caso de estudo. Assim, como a extração do primeiro vetor 

próprio da matriz recíproca das respostas permite obter um ordenamento das várias alternativas 

para a distribuição espacial de escolas, é possível aferir qual é o ponto de equilíbrio entre 

acessibilidade e custos privilegiado pelos agentes educativas (ver descrição metodológica da 

Figura 17). As preferências coletivas são obtidas através da média aritmética de cada um dos 

vetores próprios o que, como notam Forman e Peniwati (1998), garante o princípio de Pareto 

quando se ordenam as prioridades finais (se todos os participantes preferem A a B, A deve ser 

preferido na opção coletiva). 

Os resultados mostram uma preferência por distribuições que maximizam a acessibilidade, em 

detrimento das que minimizam os custos (Figura 21). Não obstante, no primeiro exercício de 

votação, a diferença entre as opções é bastante pequena e a opção que melhor corresponde às 

preferências não é aquela que proporciona maiores níveis de acessibilidade, mas a segunda. No 

território mais disperso, as respostas diferenciam-se mais e a solução que corresponde melhor às 

preferências dos agentes educativos é a que maximiza a acessibilidade, revelando uma 

sensibilidade dos inquiridos, não só para o custo relativa da acessibilidade, mas para a 

necessidade de garantir níveis mínimos de acessibilidade nos territórios.  

 

Figura 21: Prioridades subjetivas para o planeamento da rede de equipamentos do 1º CEB 

Este ordenamento encontra-se em concordância com a importância atribuída no inquérito 

presencial ao critério de garantir que nenhum aluno se deve encontrar acima de uma 

determinada distância de uma escola (ver Figura 20). Ele mostra, ainda, que a importância deste 
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critério se mantém quando o objetivo de garantir esses níveis de cobertura é contrabalançado 

com os custos necessários para o fazer. 

Separando as respostas dos que exercem funções na área da educação dos restantes agentes, 

regista-se uma diferença significativa no ordenamento das opções: no caso dos agentes com 

funções na educação existe uma propensão bastante maior para privilegiar redes de escolas mais 

concentradas, enquanto os demais agentes preferem configurações que proporcionem maiores 

níveis de acessibilidade (Figura 22).  

 

  

Figura 22: Prioridades subjetivas para o planeamento da rede de equipamentos do 1º CEB dos 

agentes com e sem funções na área da educação 

Mas, e ainda que se tenha constatado a importância da acessibilidade para os agentes educativos, 

fica por responder como é que se podem traduzir essas prioridades no planeamento espacial da 

rede de escolas. Segue uma aplicação prática destes princípios através de modelos de localização-

alocação, que minimizam diferentes objetivos e com diferentes restrições.  
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5.3 Avaliação de critérios objetivos  

Como foi referido no ponto 5.1.2, a avaliação de critérios objetivos para o planeamento espacial 

da rede de escolas assenta na programação linear, quer permite minimizar diferentes objetivos de 

custos e acessibilidade para a localização e dimensionamento de equipamentos, sujeitos a 

diferentes restrições. Existem muitas formulações deste tipo de problema, que variam na sua 

expressão matemática, variáveis de decisão ou constrangimentos (Klose & Drexl, 2005; Owen & 

Daskin, 1998). Exemplos da sua aplicação ao planeamento de escolas encontram-se em: Bruno et 

al. (2014), que analisam a localização de escolas num estudo de caso em Itália com base numa 

abordagem baseada no problema de p-median, minimizando as distâncias a percorrer pelos 

alunos para um número pré-determinado de equipamentos a localizar; Chen et al. (2018), que 

analisam o impacto de diferentes cenários de consolidação da rede baseando-se, tal como o 

estudo anterior, em soluções ao problema de p-median; ou Giesen et al. (2015), que analisam a 

localização de escolas em zonas rurais do Brasil através de um modelo que otimiza os custos de 

localização e dimensionamento de escolas, numa variante do problema da localização de 

equipamentos capacitados (em que a alocação se encontra restrita pela capacidade dos 

equipamentos). Em Portugal, Teixeira e Antunes (2008) analisam a localização de equipamentos 

escolares baseando-se num problema de p-median a que são adicionados constrangimentos 

adicionais (e.g. capacidade das escolas), enquanto Antunes e Peeters (2000) adotam uma 

abordagem dinâmica, em que as escolas podem abrir ou fechar ao longo de um determinado 

período de tempo, e onde são considerados custos de instalação e de funcionamento.  

Neste trabalho, o equilíbrio entre custos e acessibilidade no planeamento da rede de escolas é, tal 

como em Giesen et al. (2015), abordado através de um problema de localização de equipamentos 

capacitados, que otimiza a localização de equipamentos com capacidades definidas. Para esta 

abordagem torna-se necessário considerar: a) os custos de instalação e operação dos 

equipamentos escolares; b) os custos de transporte dos alunos; c) a sua distribuição pelo 

território; e d) os objetivos a minimizar/maximizar e os constrangimentos que se pretendem 

incluir. 

 Dados de entrada  

Custos de instalação e operação dos equipamentos  

Como foi já discutido, assume-se geralmente que a concentração de alunos num número reduzido 

de equipamentos escolares tende a baixar os custos, beneficiando de economias de escala. Mas 

qual é efetivamente a relação entre o tamanho das escolas e os custos por aluno em Portugal? 

Talvez o apuramento mais exaustivo dos custos de funcionamento das escolas tenha sido feito 
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pelo Tribunal de Contas em 2012 (Tribunal de Contas, 2012). Neste, somaram-se as despesas 

distribuídas por diferentes rúbricas (nomeadamente do Ministérios da Educação e das autarquias 

locais), tendo sido excluídas as despesas de investimento, de amortização do imobilizado, e as 

associadas às atividades de enriquecimento curricular e à ação social escolar, que são 

consideradas apoios às famílias.  

Como o custo por aluno é apresentado por NUTS III (na delimitação de 2002), é possível obter 

uma estimativa do efeito de escala, identificando a relação entre o custo por aluno e o tamanho 

médio das escolas nestas unidades estatísticas. E, de facto, o custo por aluno é bastante sensível 

ao seu tamanho médio nas NUTS III, sendo mais baixo nas NUTS III com escolas maiores (Figura 

23). A função que mais se ajusta à distribuição destes dados é a log-linear, conseguindo um R2 de 

0.57 (ver a equação da Figura 23) e um valor-p inferior a 0.01.  

 
Origem dos dados: Tribunal de Contas (2012)  Origem dos dados: Levantamento próprio 

Figura 23: Custo médio por aluno por NUTS 3 (2002), 2009/2010 e custo de construção por 

tamanho médio das escolas do 1º CEB 

Para estimar os custos de investimento, foram analisados contratos para a construção de 14 

escolas do 1º CEB, considerando-se contratos lançados desde 2010, disponíveis online e que 

especificassem o custo e a quantidade de salas do projeto. Como se pode ver na Figura 23, os 

custos de construção aumentam de forma linear com o aumento do tamanho das escolas, mas 

têm uma ordenada na origem relativamente alta, que poderá estar a captar custos de 

desenvolvimento do projeto que não são sensíveis ao tamanho do empreendimento. Neste caso, 

as variáveis apresentam uma relação linear, com um R2 de 45.1 e, também, um valor-p inferior a 

0.01. 
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Custos de transporte  

Os custos de transporte, por sua vez, tendem a aumentar com a redução do número de escolas, 

dada a necessidade de se percorrerem maiores distâncias. Para uma estimativa destes custos foi 

usada a seguinte fórmula:  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 2 ∗ 𝐷 ∗ 0.36€ ∗ 180 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 10 𝑎𝑛𝑜𝑠 

Onde D é a distância a percorrer pelos alunos e se assume um custo médio de 0.36 € por 

quilómetro, de acordo com a tabela utilizada na função pública para a utilização de transporte 

privado por parte de empregados em funções oficiais (Decreto-Lei n.o 137/2010, 2010). Assume-

se também 180 dias de aulas por ano, correspondendo ao levantamento feito pela Eurydice para 

Portugal (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018), e que ocorram duas deslocações diárias. 

Como foi já notado, o período considerado é de dez anos, que corresponde ao período em que a 

Carta Educativa deve ser revista.  

As distâncias foram calculadas entre os centroides de todas as subsecções dos Censos de 2011, 

que são as unidades geográficas mais desagregadas para as quais existem dados demográficos 

disponíveis e para as quais, como tal, é possível obter aproximações para o número de alunos 

residentes. O cálculo das distâncias foi feito na rede de estradas do OpenStreeMaps 

(OpenStreetMap Contributors, 2020) usando o OSMnx (Boeing, 2017).  

A projeção da população estudantil 

A estimativa da quantidade de alunos foi feita recorrendo a um modelo de sobrevivência de 

coortes. Este modelo foi desenvolvido no âmbito dos projetos DEMOSPIN – “Demografia 

Economicamente Sustentável: reverter o declínio em áreas periféricas” (PTDC/CS-DEM/100530-

2008) e P-RIDE: Portugal – Integração Regional da Demografia e da Economia (POCI-01-0145-

FEDER-016868) e visa fazer projeções considerando a interação entre a economia e a demografia.  

Este modelo consiste de duas componentes. Em primeiro lugar, é utilizado um modelo de 

sobrevivência de coortes para projetar a evolução da população fechada. Para esta projeção é 

necessário considerar uma determinada evolução da mortalidade, e uma determinada evolução 

da fecundidade por grupo etário. A evolução da mortalidade tem vindo a seguir uma tendência 

estável, e tem pouco impacto na população e idade escolar. É, então, na estimativa da 

fecundidade que residem os maiores desafios deste tipo de modelo. Como a pequena quantidade 

de casos torna os dados à escala local suscetíveis a grandes variâncias e fenómenos episódicos, a 

projeção das taxas de fecundidade foi feita com base nas tendências da NUTS III a que o município 

pertence que, neste caso, é o Médio Tejo. Assumiu-se que o índice sintético de fecundidade 

evoluiria do atuais 1,24 (valor da NUTS III em 2019) para valores próximos de 1,46 em 2040.  
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Esta subida, que se encontra alinhada com as previsões do INE, parte do pressuposto que uma 

parte da atual baixa é explicada pelo aumento da idade das mães no nascimento do primeiro 

filho, o que levará a um natural aumento à medida que as coortes com este comportamento 

passem pelo ciclo fértil (Figura 24). Pode-se, também, identificar um efeito retardador da 

natalidade associada à crise financeira do fim da década de 2010 e o ISF do país tem subido 

gradualmente desde o valor mínimo de 1,21 atingido em 2013 para 1,42 em 2019 (segundo dados 

do INE). 

 
Origem dos dados: INE 

Figura 24: Taxas de fecundidade por grupo etário das mães em Portugal, 1991-2019 

À projeção da população por coortes é ainda adicionada uma estimativa de migrações, que é o 

pressuposto central dos dois projetos supracitados. Neste caso, assumiu-se que as migrações têm 

as seguintes características: a) os saldos da população em idade ativa (15-64 anos), ao nível da 

NUTS III, resultam de um equilíbrio entre o emprego gerado pela economia e a quantidade de 

mão-de-obra disponível e, como tal, dependem de cenários económicos, no que concerne à 

evolução do PIB, ao consumo das famílias e o investimento público e privado; b) os saldos da 

população dos 0 aos 14 anos dependem dos movimentos migratórios dos progenitores; c) os 

saldos da população com 65 e mais anos traduz o regresso de efetivos populacionais que 

emigraram no passado (ver Castro et al., 2015, para mais detalhes). 

Para obter a quantidade de alunos no território, a população é projetada à escala da freguesia. 

Esta projeção parte da estrutura etária dos Censos de 2011 e assume a manutenção das 

tendências de crescimento das freguesias registadas nas últimas décadas para as migrações – as 

migrações são projetadas para a NUTS III e distribuídas para os municípios tendo conta o seu 

contributo para o crescimento da população da NUTS III nos últimos dois períodos 

intercensitários, e o mesmo procedimento é aplicada para as freguesias em relação aos 
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municípios. Ainda que, naturalmente, este pressuposto possa ser questionado, existem 

características invariantes do território que são importantes para explicar a evolução das suas 

populações, em particular, e como foi mostrado no Capítulo 2, o seu posicionamento no sistema 

urbano nacional (a propósito da relativa estabilidade das tendências de evolução da população à 

escala local ver (J. L. Marques, Tufail, et al., 2021).  

No município de Ourém a projeção da população em idade escolar (que, no caso do 1º CEB, 

abrange as crianças entre 5 e 9 anos), mostra uma redução em todas as freguesias, com exceção 

das freguesias de Atouguia e Fátima, para as quais se projeta uma população praticamente 

estável (Tabela 12). Os maiores decréscimos da população em idade escolar são esperados nas 

freguesias mais a norte, revelando-se as tendências de polarização analisadas no Capítulo 2.  

Tabela 12: Evolução da população em idade para frequentar o 1º CEB por freguesia 

Freguesia/Ano 2011 2020 2030 Tx. var 2011-2030 (%) 

Alburitel 37 26 23 0.61 

Atouguia 99 72 102 1.00 

Caxarias 72 46 47 0.63 

Espite 28 19 17 0.58 

Fátima 467 370 452 0.94 

Nossa Senhora das Misericórdias 221 146 186 0.82 

Seiça 81 47 47 0.56 

Urqueira 38 31 26 0.65 

Nossa Senhora da Piedade 333 244 283 0.82 

U. Freg. Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 129 76 61 0.46 

U. Freg. Gondemaria e Olival 122 83 97 0.76 

U. Freg. Matas e Cercal 49 42 37 0.74 

U. Freg. Rio Couros e Casal dos Bernardos 84 57 52 0.59 

Total 1760 1256 1429 0.79 

Para obter a quantidade de alunos é necessário aplicar uma determinada taxa de escolarização à 

população em idade escolar. No município de Ourém a taxa de escolarização do 1º CEB tem-se 

encontrado perto dos 100%, em linha com os valores que, nos anos mais recentes, também se 

têm verificado no resto do país e na NUTS III do Médio Tejo (Figura 25). Para 2030 assume-se uma 

manutenção da tendência verificada no passado, o que coloca a taxa em 104%.  
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Origem dos dados: DGEC 

Figura 25: Taxas de escolarização no Município de Ourém, no Médio Tejo e em Portugal 

Obtendo-se uma projeção do número de alunos para as diferentes freguesias é posteriormente 

necessário perceber como é que estes se distribuem pelo território de cada freguesia. Embora 

não exista informação disponível sobre esta distribuição, pode-se fazer uma estimativa razoável 

considerando a população residente por grupo etário nos Censos de 2011 e aplicando a taxa de 

escolarização desse mesmo ano para a unidade geográfica mais pequena para a qual esta 

informação se encontra disponível (as subsecções estatísticas da BGRI). Estas estimativas 

fornecem a base para a distribuição da população projetada para 2030, assumindo-se que a 

proporção de alunos por subseção se mantém constante em cada freguesia (Figura 26).  

 

Figura 26: Passos metodológicos para a projeção de população estudantil em 2030 
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 O problema 

Tendo definido os dados de entrada, é possível formular o problema de localização de 

equipamentos capacitados. Para este problema consideram-se: a) um conjunto de pontos numa 

rede de transporte (os centroides das subsecções da BGRI); b) uma procura associada a esses 

pontos (a projeção da população distribuída pelas subsecções); c) um conjunto de potenciais 

localizações para os equipamentos (aqui usaram-se também os centroides das subsecções); d) 

custos de instalação e funcionamento para equipamentos com diferentes capacidades (descritos 

no ponto anterior); e e) um custo de transporte. A função objetivo visa determinar a quantidade e 

dimensão dos equipamentos a localizar para minimizar o somatório destes custos, considerando 

os requisitos mínimos que se colocam para o funcionamento dos equipamentos ou outras 

restrições ou objetivos relacionados com os níveis de acessibilidade que se pretendem garantir.  

Mais especificamente, este problema pode ser formulado da forma que segue. 

Denotando: 𝑖 como um índice na rede de transportes com uma procura 𝑑; 𝑗 como um índice da potencial localização de um equipamento escolar; 𝑐𝑖𝑗  como os custos associados à alocação de um aluno do nó 𝑖 a um equipamento em 𝑗 

(incluindo custos de transporte e de operação);  𝑓𝑗𝑦𝑗 como o custo de instalar um equipamento em 𝑗; 𝑥𝑖𝑗  como a quantidade da procura 𝑑 do nó 𝑖 alocado a 𝑗; 𝑦𝑗  como uma variável binária de valor 1 se houver um equipamento aberto em 𝑗. 
O objetivo deste problema é: 

min ∑ 𝑓𝑗𝑦𝑗 + ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑚𝑗=1𝑛𝑖=1𝑚𝑗=1  (1) 

Sujeito a: 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑑𝑖, para 𝑖 = 1, . . . , 𝑛𝑚𝑗=1  ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑘𝑗𝑦𝑗 , para 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑛i=1   ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≥ 21, para 𝑗 = 1, … , 𝑚𝑛i=1   𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑦𝑗, para 𝑖 = 1, . . . , 𝑛; j =1, …, m 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, para 𝑖 = 1, . . . , 𝑛; j =1, …, m 𝑦𝑗 ∈ {0,1} para j = 1, …, m 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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As variáveis de decisão deste modelo são a variável contínua 𝑋𝑖𝑗, que corresponde à fação de 

alunos de 𝑑𝑖  alocada a 𝑗, e a variável binária 𝑌𝑖, que corresponde à localização, ou não, de uma 

escola no local 𝑗.  

A primeira restrição (2) garante que o número de alunos de cada subsecção é alocado, enquanto a 

segunda restrição (3) garante que a capacidade máxima é observada ou, por outras palavras, que 

uma escola aberta em 𝑗 (𝑦𝑗 = 1) tenha a sua capacidade restringida a 𝑘𝑗. A terceira restrição (4) 

garante que não sejam localizadas escolas com menos do que 21 alunos alocados, que 

corresponde ao mínimo definido por lei para o funcionamento de uma escola do 1º CEB. A 

terceira (5) e a quarta restrição (6) definem limites superiores e inferiores para as variáveis de 

decisão 𝑋.  

Foram considerados cinco tamanhos de escolas, com custos operacionais e de investimento 

apresentados na Tabela 13.  

Tabela 13: Custos de construção e operação para diferentes tamanhos de escolas 

Tamanho 

(estudantes) 

Custos de 

construção (€) 
Custos operacionais 

anuais por aluno (€) 
21 914650 5275 

55 1074379 3301 

120 1379742 2257 

200 1755574 1760 

300 2225364 1445 

Para além do tamanho mínimo de 21 alunos definido para o funcionamento de uma escola deste 

tipo e do tamanho máximo de 300 alunos aconselhado pela Direcção-Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano (2002), foram considerados tamanhos intermédios de 55, 

120 e 200 alunos. Permitiu-se, ainda, que os equipamentos escolares não tenham a sua 

capacidade totalmente preenchida, desde que o número de alunos alocados não represente 

menos de 20% da sua capacidade.  

A formulação do problema, como apresentada, permite alocar todos os alunos, minimizando os 

custos da rede a dez anos, mas sem quaisquer considerações de equidade nas acessibilidades que 

são proporcionadas. Como podemos, então, introduzir princípios de equidade neste problema? 

Uma forma seria assumir um objetivo específico de equidade. Um exemplo desta solução 

encontra-se em Wolf, Feitosa, et al. (2020), onde se contrastam soluções para um problema de 

localização de equipamentos capacitados, que minimiza os custos de instalação e funcionamento 

da rede, e de um problema de p-median, que, não considerando os custos de instalação e 

operação, maximiza a acessibilidade. Mas a necessidade de definir, a priori, o número de 

equipamentos a localizar introduz um grau elevado de arbitrariedade nessa formulação (no limite, 
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a solução mais equitativa seria localizar uma escola por cada aluno) e permite-se também que as 

distâncias máximas a percorrer por pequenos grupos da população sejam elevadas, desde que a 

distância média seja minimizada – o que, como se viu, não traduz as conceções de equidade 

prevalecentes nos agentes educativos. Ou seja, como foi já notado por Burkey et al. (2012, p.159), 

a maximização de objetivos igualitários resulta frequentemente em soluções sem sentido, a não 

ser que sejam avaliadas num quadro em que também seja considerada a eficiência das soluções.  

Entendeu-se, portanto, que a melhor forma de abordar esta questão seria através da inclusão de 

critérios de equidade no próprio modelo de minimização de custos, o que foi feito de duas 

formas. Por um lado, foi introduzida uma restrição Rawlsiana ao modelo, que limita a distância 

máxima a percorrer. Deste modo, garante-se que as localizações mais remotas, que seriam mais 

prejudicadas pela concentração dos equipamentos nos pontos centrais do território, sejam 

beneficiadas, enquanto também se garante que este objetivo seja alcançado com o máximo de 

eficiência. Mas, tendo em conta que esta restrição coloca um peso excessivo nos valores mais 

extremos e descura as diferenças entre os demais utilizadores, foi também resolvida uma 

formulação do problema em que os custos de transporte são calculados com a distância ao 

quadrado. Nesta formulação, e ainda que se atribua um peso crescente às distâncias, não deixa de 

se considerá-las no seu conjunto. Resolveram-se, portanto, três formulações distintas deste 

problema:  

A) Minimização do somatório de custos, sem quaisquer considerações de acessibilidade; 

B) Atribuição de um peso maior às distâncias a percorrer pelos alunos, considerando o custo 

do quadrado das distâncias; 

C) Imposição de uma distância máxima que pode ser percorrida por um aluno.  

 Resultados 

As três formulações do problema foram resolvidas assumindo o número de alunos projetados em 

2020 e em 2030. Desta forma, permitiu-se perceber o efeito da concentração da população e, 

também, como esta se reflete nos custos da rede ou nos níveis de acessibilidade no médio prazo. 

O problema foi resolvido usando a livraria do Gurobi para o Python (Gurobi Optimization LLC, 

2021), correndo em cerca de 29 horas num i5-7400 de 3000 GHZ com 8 GB de RAM para as 

versões sem restrições de distância máxima e cerca de 9 horas nas versões com restrições. Os 

níveis de acessibilidades proporcionadas por cada uma das soluções são também comparadas 

com a atual configuração da rede, alocando a população estudantil projetada em 2020 e 2030 à 

escola mais próxima com capacidade (a proveniência real dos alunos nas escolas não é 

conhecida). 
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Para determinar qual é o limite de distância máxima que um aluno pode percorrer para a segunda 

formulação deste problema (B), correu-se o modelo em ciclo aumentando progressivamente a 

distância até haver uma solução viável, tendo em conta que o tamanho mínimo aceitável para o 

funcionamento de uma escola é de 21 alunos. A distância em que isso acontece situa-se perto dos 

4.15 km quer em 2020, quer em 2030, tendo-se então considerado o valor arredondado de 4.2 

km.  

Como se pode ver na Figura 27, as diferentes formulações do problema originam distribuições 

muito diferentes dos equipamentos escolares pelo território. Na formulação que minimiza os 

custos (A), dadas as já mencionadas economias de escala, as melhores soluções são aquelas que 

localizam equipamentos de grande dimensão nos nós centrais do território. No Município de 

Ourém, a minimização dos custos da rede implica a localização de escolas próximas do tamanho 

máximo nas partes mais urbanas no sul do território. Esta concentração acentua-se em 2030, 

acompanhando a perda de população nos territórios rurais mais a norte. 

 

Figura 27: Cartograma da alocação dos alunos em 2020 e 2030 

População estudantil projetada para 2020

População estudantil projetada para 2030

A: Minimização de 
custos

B: Quadrado da 
distância

C: Restrição de 
distância máxima

Alocação às escolas 
abertas em 2019/20

A: Minimização de 
custos

B: Quadrado da 
distância

C: Restrição de 
distância máxima

Alocação às escolas 
abertas em 2019/20
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A assunção de uma distância máxima (C) resulta numa rede onde predominam equipamentos de 

pequena dimensão dispersos pelo território, enquanto a elevação da distância ao quadrado (B) 

leva a soluções intermédias em que há alguma concentração, mas se mantêm equipamentos nas 

áreas mais remotas dos territórios. Nestas duas soluções também se registam aumentos nas 

escolas localizadas no sul do território em 2030, face às soluções geradas para 2020. É 

interessante notar que, na solução C, a maior consolidação de escolas acontece nas zonas centrais 

do território, onde a redundância da oferta permitiria o encerramento de equipamentos sem 

reduzir os níveis de acessibilidade.  

Tal como seria expectável, os custos da solução onde não se consideram objetivos de 

acessibilidade são substancialmente inferiores aos custos associados à solução que considera uma 

restrição Rawlsiana ou à que atribui um peso maior, e crescente, às distâncias (Tabela 14). De 

facto, a redução dos custos de transporte nestas últimas soluções não permite compensar os 

aumentos significativos nos custos de investimento e nos custos operacionais. É ainda 

interessante notar que, em 2030, os custos sobem ligeiramente para a solução A (tendo em conta 

o aumento da população estudantil projetada), mas diminuem para as outras duas soluções, já 

que a concentração da população permite alocar mais alunos a escolas de maior dimensão, 

diminuindo os custos de investimento e os custos operacionais e, no caso da solução B, permite 

ainda localizar menos um equipamento. A manutenção da atual distribuição de escolas, por 

contraste, eleva os custos operacionais e de transporte, verificando-se uma crescente 

desadequação da distribuição de escolas face à evolução da população.  

Tabela 14: Custos (milhões de €) para diferentes soluções de distribuição e dimensionamento de 

escolas  

Ano  Problema 
N de 

escolas 
Nº médio 
de alunos 

Investimento 
Custos 

operacionais 
Custos de 
transporte 

Custo 
total 

2020 

A: Minimização de custos 5 269 8.9 16.0 6.3 31.1 

B: Distância ao quadrado 10 135 30.3 37.8 4.3 72.3 

C: Restrição da distância 20 67 81.6 60.4 3.3 145.3 

Localizações em 2019/20 23 58 87.5 67.4 3.1 157.9 

2030 

A: Minimização de custos 5 291 11.1 21.1 6.8 39.0 

B: Distância ao quadrado 10 146 27.8 37.6 4.3 69.7 

C: Restrição da distância 19 77 74.4 55.1 3.8 133.4 

Localizações em 2019/20 23 63 87.0 69.5 3.4 159.8 

A acessibilidade diminui com a concentração de alunos num número mais reduzido de 

equipamentos. E, mais do que meramente aumentar a distância média e máxima, as soluções que 

minimizam os custos apresentam uma maior dispersão dos valores de acessibilidade, quer em 

termos absolutos, quer controlando para a escala, como se pode ver no coeficiente de variação, 

no coeficiente de Gini e também em outros indicadores da Tabela 15 e na Figura 28.  
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Tabela 15: Indicadores de distância entre os alunos e escola a que são alocados 

Ano  Problema 
Máximo 

(km) 
Média 
(km) 

Desvio 
padrão 

Coeficiente 
de variação 

Coeficiente 
de Gini 

% alunos 
<1 km 

2020 

A: Minimização de custos 13.91 3.596 2.684 0.746 0.412 19.4 

B: Distância ao quadrado  7.409 2.445 1.491 0.61 0.348 21.7 

C: Restrição da distância  4.191 1.898 1.182 0.623 0.357 31.7 

Localizações em 2019/20 8.972 1.779 1.415 0.795 0.427 39.6 

2030 

A: Minimização de custos 16.64 3.59 2.937 0.818 0.442 24.5 

B: Distância ao quadrado  9.211 2.268 1.621 0.715 0.393 28.5 

C: Restrição da distância  4.191 2.033 1.212 0.596 0.343 28.6 

Localizações em 2019/20 8.972 1.782 1.423 0.798 0.428 40.7 

Em termos evolutivos, a concentração de uma crescente proporção da população no sul do 

município tem efeitos mistos nas diferentes soluções. A manutenção da atual configuração da 

rede de escolas praticamente não leva a mudanças nos indicadores de acessibilidade, mantendo-

se valores máximos, médios e de dispersão muito semelhantes em 2020 e 2030. Já a solução de 

localizações que somente minimiza os custos tem distâncias máximas mais elevadas em 2030 do 

que em 2020 e apresenta também valores mais elevados no desvio padrão e nos coeficientes de 

variação e de Gini. 

Regista-se ainda que a percentagem de alunos que fica a uma distância inferior a 1 km de uma 

escola (a distância considerada razoável para uma deslocação pedonal pela Direcção-Geral do 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, 2002) aumenta em todas as soluções em 

2030, com exceção da solução C, expressando a concentração da população. 

 

Figura 28: Diagramas de caixa das diferentes soluções para a rede de escolas 
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Por fim, destaca-se que a rede atual se encontra bastante próxima da solução que restringe as 

distâncias máximas (C) no número de equipamentos localizados (23 na realidade, 20 nas 

distribuições hipotéticas em 2020 e 19 em 2019), e também nas medidas de acessibilidade (Figura 

28). As maiores diferenças registam-se na relativa concentração de equipamentos nas freguesias 

mais a sul do território, enquanto a norte as soluções com uma restrição rawlsiana geram uma 

rede mais densa do que a que existe neste momento, e que resulta do sucessivo encerramento de 

equipamentos de pequena dimensão nessa parte do território (ver cartograma da Figura 16). 

Desta forma explica-se também que o declínio da população no município não leve a situações de 

extrema subutilização dos equipamentos com a alocação dos alunos projetados em 2020 e 2030, 

com somente duas escolas a ficarem aquém do limite de 21 alunos. 
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 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresenta as conclusões gerais da investigação. Para além de uma discussão das 

vantagens e limitações da abordagem teórico-concetual e metodológica adotada, este capítulo 

avança também com um conjunto de recomendações para a formulação de políticas de 

planeamento espacial de serviços de interesse geral.  
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6.1 Principais resultados do trabalho 

É comum considerar a eficiência e a equidade como as duas dimensões fundamentais para avaliar 

as políticas públicas. Mas a sua aplicação no planeamento espacial de serviços de interesse geral 

continua a colocar desafios consideráveis, que se prendem com diferentes entendimentos destes 

conceitos e, ainda, com a forma como podem ser traduzidos em medidas ou objetivos específicos.  

Aqui podem-se, genericamente, distinguir duas abordagens. Por um lado, trabalhos empíricos 

que, de forma implícita ou explícita, assumem definições para estes conceitos e procuram 

identificar medidas que os traduzam. Exemplos deste tipo de abordagem encontram-se em 

Kontodimopoulos et al. (2006), que analisam o equilíbrio entre eficiência e equidade na saúde, 

Chang e Liao (2011), Tsou et al. (2005) ou Taleai et al. (2014), que avaliam a equidade na 

acessibilidade a diferentes amenidades espaciais. Por outro lado, existe um conjunto de trabalhos 

que se foca na forma como diferentes conceções destes princípios são incorporados nas políticas 

de planeamento, quais são os entendimentos prevalecentes entre cidadãos ou decisores. Esta 

análise é, nomeadamente, feita em Gibson (2008), que analisa conceções de equidade de 

diferentes grupos socioeconómicos no acesso à terra, em Heikkila (2001), que analisa as 

conceções de equidade racial nas políticas de planeamento, ou em Patrick et al. (2014) e Hillman 

(2005), que investigam as conceções de justiça que são aplicadas na gestão de recursos hídricos.  

Neste trabalho conjugaram-se estas duas abordagens, analisando as perceções dos agentes 

educativos sobre a equidade, eficiência e o equilíbrio entre ambas, e mostrando como estes 

princípios podem ser incorporados no planeamento prospetivo da rede de escolas do 1º CEB, face 

aos desafios colocados pelas transformações territoriais. Considera-se que o planeamento deste 

tipo de equipamento é profícuo a esta análise, já que, ainda que o leque de critérios para avaliar 

determinados dimensionamentos e distribuições espaciais de escolas seja extenso, existe uma 

dicotomia que trespassa toda esta questão e que se prende com o conflito entre minimizar os 

custos de funcionamento, do ponto de vista da programação da rede, e garantir determinados 

níveis de acessibilidade, do ponto de vista dos alunos. Segue uma breve discussão dos principais 

resultados alcançados neste trabalho.  

 A consolidação da rede – eficiência vs equidade?  

No Capítulo 2 foram classificados e analisados os processos de transformação urbana, permitindo 

perceber a importância de fenómenos de polarização a várias escalas. Estes processos de 

transformação colocam um desafio muito considerável ao planeamento de escolas do 1º CEB, 

quer pela redução da população estudantil, quer pela forma espacialmente diferenciada como 

esta redução tem sido feita. No estudo de caso, estas tendências são claramente visíveis, com 
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uma concentração da população nos centros mais populosos e com melhores acessibilidade, face 

às áreas mais rurais e mais periféricas. Qual é então a melhor forma de responder a estas 

alterações territoriais, numa ótica de eficiência e equidade?  

A análise de localização relevou que o encerramento de escolas de pequena dimensão pode 

contribuir para uma redução significativa dos custos de funcionamento da rede de escolas. De 

facto, tal como na literatura sobre o assunto (Ares Abalde, 2014; Chakraborty et al., 2000), foi 

identificada uma relação negativa e significativa entre os custos operacionais por aluno e o 

tamanho das escolas e foram também identificadas economias de escala no investimento para a 

construção de equipamentos escolares. Como se vê no estudo de caso, a redução dos custos de 

transporte pela maior proximidade dos alunos às escolas dificilmente compensa o aumento dos 

custos de investimento e de funcionamento de escolas de pequena dimensão. 

A concentração da população nos maiores aglomerados urbanos dos territórios exerce, portanto, 

uma pressão adicional para uma progressiva consolidação da rede de escolas: No médio prazo, 

soluções que minimizam os custos são aquelas onde uma proporção crescente de equipamentos 

se concentram nos lugares centrais dos territórios, mesmo cumprindo com as indicações 

relativamente restritivas das normas da DGPTDU para o tamanho máximo dos equipamentos 

escolares. Mas a concentração de alunos em escolas de maior dimensão levanta questões 

importantes de equidade, aumentando as diferenças nas distâncias a percorrer pelos alunos e 

reduzindo as acessibilidades e a quantidade de escolas nas áreas mais periféricos dos territórios 

(ou seja, mais do que somente aumentar a distância até à escola mais próxima, reduz também a 

quantidade de opções disponíveis). E, em sentido oposto, foi também notado que em sistemas 

territoriais polarizados, se pode até justificar uma consolidação da rede nas áreas mais urbanas, já 

que nestas há margem para reduzir a oferta sem se sacrificar muito a equidade na acessibilidade. 

De facto, como se revelou através da análise de localização de equipamentos capacitados, 

soluções que consideram objetivos de equidade localizam uma maior quantidade de 

equipamentos nos territórios menos densos, enquanto nas áreas mais urbanas se garante uma 

acessibilidade próxima da atual com um número bastante inferior de equipamentos. Maximizar a 

eficiência da rede incorporando objetivos de equidade pode, portanto, implicar uma maior 

consolidação da rede nas regiões mais urbanas e não, como muitas vezes se assume, nas mais 

periféricas.   

 A importância da equidade na acessibilidade 

Assumindo que existem várias conceções e equilíbrios possíveis entre diferentes objetivos de 

política pública na reorganização espacial da rede de escolas do 1º CEB, é notória a relevância da 

equidade nesta área. Esta expressa-se, desde logo, na importância que os inquiridos lhe atribuem 
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na identificação de princípios gerais que devem reger o planeamento espacial da rede de escolas. 

Mas manifesta-se, de igual modo, nas preferências manifestadas por diferentes formulações de 

justiça na acessibilidade espacial a escolas. Como se viu, formulações mais compreensivas deste 

conceito, que incorporam princípios Rawlsianos (ao atenderem à situação dos mais 

desfavorecidos) ou às condições para transformar um acesso potencial num acesso efetivo (como 

defende Sen), são aquelas que conseguem um maior nível de concordância dos inquiridos.  

Para a prática de planeamento espacial da rede de escolas isto realça a necessidade de atender às 

distâncias que as comunidades mais desfavorecidas ficam de escolas em detrimento de soluções 

que atribuam um peso elevado a objetivos gerais de acessibilidade, como as distâncias médias 

percorridas pelos alunos. Esta conclusão é ainda reforçada pela sensibilidade manifestada pelos 

inquiridos às distâncias máximas nas escolhas entre diferentes equilíbrios entre custos e 

acessibilidade no exercício de escolha par-a-par. 

Estas respostas permitem também tirar conclusões interessantes sobre a incorporação de 

princípios de justiça da filosofia política, e particularmente por Rawls (1971, 1981) e Amartya Sen 

(1992, 2009), no contexto do planeamento de equipamentos escolares em Portugal. De facto, 

ainda que os princípios definidos por estes autores estejam ancorados numa reflexão filosófica 

sobre os objetivos e as leis basilares que devem nortear a nossa organização em sociedade, eles 

expressam também formas intuitivas de perceber as diferenças que se estabelecem entre 

diferentes grupos sociais no acesso a vantagens específicas.  

Mas, no sentido oposto, o enquadramento destes princípios no racional específico das políticas 

em causa é determinante: Se é possível assumir de forma relativamente universal que as políticas 

públicas devem maximizar o bem-estar ou garantir que os mais desfavorecidos sejam 

beneficiados, não existem respostas axiomáticas a questões como qual é a quantidade de 

recursos que devem ser alocados para estes objetivos ou qual é o patamar para se considerar 

alguém desfavorecido. E a diversidade de medidas que podem ser usadas para avaliar as 

desigualdades (Chakravorty, 1996) e a forma como determinadas organizações espaciais da rede 

de escolas respondem a diferentes objetivos, realçam a necessidade de entender, em contexto, o 

que estes princípios podem significar.  

 A regulação institucional do planeamento de escolas do 1º CEB 

Ao longo do trabalho foi realçada a importância de se considerarem os contextos específicos para 

perceber o significado de conceitos abstratos de política pública. Estes contextos incluem as 

realidades espaciais concretas, mas também as lógicas institucionais que subjazem à formulação 

de uma dada política.  
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Como nota Howlett (2009), as medidas políticas operacionais dependem de objetivos e 

instrumentos que são definidos a nível meso (quais são os objetivos considerados válidos e que 

instrumentos podem/devem ser utilizados para os alcançar) e estas, por sua vez, dependem de 

um meta-nível de regulação, onde se definem os grandes objetivos e preferências societais 

genéricas. No planeamento de serviços de interesse geral tem-se assumido a afirmação de 

modelos de governação cada vez mais horizontais e reticulares, assentes na negociação entre 

agentes de diferentes áreas e a diferentes escalas, em detrimento de uma regulação burocrática 

centralizada (Bovaird, 2007; Gofen, 2013; Ostrom, 2010). E, na regulação da educação em 

Portugal, a literatura sobre este assunto assume geralmente que esta deve ser entendida como 

resultado de um sistema de governação multinível, onde se destacam dois grandes níveis 

(Barroso, 2013): a regulação institucional centralizada; e a microregulação local.  

Mas, e ainda que se tenha verificado uma crescente importância da microregulação local para a 

definição das políticas de planeamento da rede de escolas, a análise mostrou a importância de 

formas de regulação centralizadas. Esta importância releva-se, desde logo, na forma como os 

objetivos de racionalização assumidos pelo poder central se têm repercutido na evolução do 

número de escolas a nível nacional ou, ainda, no seu papel na definição de políticas locais de 

planeamento da educação (e.g. a obrigatoriedade de pronúncia sobre os instrumentos de 

planeamento municipais) e na fixação de critérios para este planeamento. Também a avaliação do 

papel dos diferentes agentes por parte dos agentes educativos mostra a importância que deste 

nível de regulação mantém nesta área.  

As políticas de planeamento da educação em Portugal podem, assim, ser vistas com um exemplo 

da resiliência da organização racional-burocrática e de como um planeamento estratégico 

centralizado pode coexistir com uma regulação mais flexível, territorializada e negociada, não 

obstante toda a atenção que formas reticulares, descentralizadas e pós-burocráticas de 

organização têm recebido na literatura científica (ver o capítulo 4).  

6.2 Limitações e trabalho futuro  

Em suma, a abordagem adotada permitiu perceber as consequências da priorização de diferentes 

princípios de política pública na distribuição espacial de escolas, avaliar as desigualdades nas 

acessibilidades que são geradas e interpretá-las à luz de uma discussão alargada dos princípios de 

política pública.  

Com isto, pretendeu-se evitar duas falácias frequentes no planeamento. A primeira é um foco 

excessivo no processo de planeamento, assumindo-se que a qualidade deste garante, 

automaticamente, a qualidade dos resultados e neglicenciando-se o impacto real de diferentes 
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opções de política pública (Wolf et al., 2020). A própria discussão dos princípios de justiça de 

Rawls ou Sen no planeamento, quando é feita, tende a focar-se precisamente na dimensão 

procedimental (como em Knudsen et al., 2015) ou discursiva (como em Nylund, 2014, ou Alfasi e 

Fenster, 2014) e não na forma como estes princípios podem contribuir para compreender 

desigualdades espaciais objetivas.  

A segunda é a assunção de um consenso implícito sobre os princípios que devem reger as políticas 

de planeamento, sem se considerar os interesses conflituantes de diferentes grupos ou que 

existem diferentes princípios que podem, com a mesma propriedade, ser aplicados para avaliar 

uma dada realidade. Como notam Malczewski e Jackson (2000), isto é nomeadamente visível em 

abordagens que visam identificar localizações ótimas de equipamentos públicos, que assumem 

muitas vezes que os resultados são do agrado de todas as partes, ignorando esses conflitos e que 

o resultado final resulta de equilíbrios vários.  

Mas existem também limitações que importa referir e discutir. Em primeiro lugar, o planeamento 

de uma rede de escolas não se esgota na consideração de custos e acessibilidades. Para além do 

tamanho da população estudantil e dos níveis desejáveis de acessibilidade, as decisões sobre a 

configuração da rede de equipamentos escolares dependem de outros fatores, tais como a 

proximidade a outras escolas, prioridades políticas locais (Cordeiro, Martins, & Ferreira, 2014), o 

desempenho pedagógico (Engberg et al., 2012; Steinberg & MacDonald, 2019), ou, até, questões 

culturais ou raciais (Lipman, 2009). E, como o planeamento da rede não acontece no vazio, mas 

com um conjunto de escolas já localizadas, levantam-se ainda considerações como o estado de 

conservação dos equipamentos, as infraestruturas que possuem ou a integração de diferentes 

ciclos de ensino.  

Em segundo lugar, a forma como os custos de investimento e de transporte foram considerados 

no modelo de localização-alocação assentou em algumas simplificações. Os custos de construção 

dependem, por exemplo, da região e das localizações específicas (e.g. localizações fora das áreas 

mais urbanizadas têm custos de investimento mais baixos). E os custos de transporte, para além 

de dependerem de uma conjugação de transporte individual motorizado, transporte público e 

modos suaves, não refletem somente o custo de transporte, mas também custos de 

oportunidade. Considera-se, no entanto, que os custos considerados traduzem a magnitude que 

estas diferentes dimensões assumem no planeamento da rede de escolas.  

Em terceiro lugar, na inquirição sobre os equilíbrios entre custos e acessibilidade, os participantes 

foram confrontados com localizações estilizadas que já incorporam equilíbrios pré-determinados 

entre estas duas dimensões. Teria, a este respeito sido mais interessante fazer uma votação do 

trade-off, gerando depois configurações de rede que correspondam a esse trade-off ou, em 
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alternativa, considerar a forma como diferentes critérios podem ser valorizados pelos inquiridos 

(por exemplo, em que medida a minimização das distâncias médias compensa a redução das 

distâncias máximas). Este tipo de análise implicaria, contudo, um enquadramento no exercício de 

participação que garantisse um maior comprometimento dos participantes, em particular a sua 

mobilização para um exercício presencial, difícil de conseguir no quadro de realização de um 

exercício de planeamento real e, ainda mais, de pandemia. Espera-se que este tipo de análise 

possa ser feito no futuro, recorrendo ao convite de um número restrito de agentes tirando 

partido das relações privilegiadas ou então de comunidades educativas mais alargadas através de 

ferramentas de crowdsourcing. 

Em quarto lugar, poderia ser interessante explorar noções alargadas de equidade em que fossem 

considerados, em particular, as condições de partida de diferentes grupos sociais para 

transformarem um acesso potencial num acesso equitativo ou a importância da proximidade a 

uma escola para as comunidades locais (para um trabalho exploratório sobre as relações entre 

acessibilidade a escolas e o nível socioeconómico das populações ver, por exemplo, J. L. Marques 

et al., 2021).   
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ANEXOS      

Inquérito  
Este inquérito visa a identificação de critérios que têm pautado a formulação de políticas de educação. Os 

resultados são anónimos e confidenciais.  

Qual o sector que representa:  

___ Administração, Gestão e Comunidade Escolar  

___ Político  

___ Empresarial  

____Tecido Social

 

1. A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS LOCAIS DE EDUCAÇÃO  

1.1. Identifique, sucintamente, 2 princípios fundamentais que devem nortear a formulação de políticas 

municipais de educação? 
 

i) ________________________________________________________________________________ 

 

ii) ________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Assinale o grau de concordância/discordância com as seguintes afirmações:  

i) As políticas municipais de educação nos últimos 10 anos têm: 

 Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo 

nem discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

… permitido a definição de estratégias 
adaptadas à realidade local  

3 6 12 25 8 

… resultado do esforço conjunto de 
diferentes organizações do município  

0 4 11 27 11 

…feito um equilíbrio entre políticas 
definidas em diferentes escalas 

geográficas (central, regional, local)  

0 8 13 27 6 

…privilegiado a aplicação de critérios 
definidos centralmente (ex.: Governo ou 

Ministério da Educação) 

0 2 6 35 12 

…permitido a participação da população  3 6 12 25 8 
 

ii) Qual a importância que atribui ao papel de diferentes organizações na definição das políticas 

municipais de educação: 

 

Nada 

importante 

Pouco 

importante 

Nem 

importante 

nem irrelevante  

Importante Muito 

importante 

Câmara Municipal       

Conselho Municipal de Educação      

Empresas/Associações empresariais       

Organizações do terceiro sector       

Agrupamentos de escolas       

Escolas      
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2. A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA REDE DE ESCOLAS 

2.1. Identifique, sucintamente, 2 critérios fundamentais na configuração da rede escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico (1º CEB)?  

i) _________________________________________________________________________________ 
 

ii) ________________________________________________________________________________ 
 

2.2. No que respeita ao planeamento da rede de escolas do 1º CEB, avalie por grau de importância, os 
seguintes objetivos:  

i) Objetivos gerais  

 
Nada 

importante 
Pouco 

importante 
Nem importante 
nem irrelevante 

Importante 
Muito 

importante  

Controlar os custos      

Maximizar a acessibilidade em modos 
suaves (ex.: a pé, de bicicleta)  

     

Maximizar a acessibilidade em transportes 
motorizados 

     

Garantir as melhores condições 
pedagógicas nos estabelecimentos  

     

Articulação com a política urbana (ex.: 
privilegiar localizações junto de outros 
serviços)  

     

 

ii) Objetivos de acessibilidade espacial  

 
Nada 

importante 
Pouco 

importante 
Nem importante 
nem irrelevante 

Importante 
Muito 

importante 

Garantir que a distância média percorrida 
pelos alunos seja a menor  

     

Garantir que nenhum aluno tenha de 
percorrer mais do que uma determinada 
distância 

     

Garantir um acesso melhor a populações 
mais desfavorecidas 

     

Garantir um acesso melhor a populações 
com necessidades especiais 

     

   

2.3. Tem opinião sobre o tamanho ótimo para uma escola do 1º CEB, do ponto de vista pedagógico? Se sim, 
quantas turmas considera ser o ideal? _________ 

2.4. Assinale no quadro abaixo, usando uma escala de 1 a 10, o que deve ser privilegiado no planeamento de 
uma rede educativa: a eficiência ou a equidade 

Maior eficiência 
 (controlar custos)  

 
Maior equidade → 

(garantir igualdade de oportunidades)  

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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