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resumo 
 

 

A temática da habitação é algo imperativo quando se fala em políticas públicas 
no contexto português, sendo que o seu estudo e análise têm sido dificultados 
devido à falta de informação estruturada. Com este trabalho pretende-se 
apresentar a relevância prática dos novos métodos e técnicas de recolha e 
visualização de dados com o objetivo de utilizar dados já existentes para a 
criação de ferramentas de apoio à decisão.  
A título de exemplo, utilizam-se dados recolhidos no processo de 
licenciamento das habitações no Município de Águeda, nomeadamente da 
Ficha de Áreas. Com acesso a estes dados pretende-se criar uma ferramenta 
de auxílio à tomada de decisão para os técnicos, bem como de 
aconselhamento a promotores imobiliários, de forma que os investimentos 
realizados no território de Águeda estejam de acordo com as necessidades 
habitacionais sentidas. Para realizar esta ferramenta, recorreu-se 
exclusivamente à linguagem de programação Python, sendo que com esta 
foram utilizadas diversas técnicas como por exemplo a recolha de dados 
presentes em imagens, através do reconhecimento ótico de caracteres (OCR) 
com recurso às bibliotecas PDF2Image e Pytesseract, bem como a leitura 
automatizada de tabelas presentes em documentos PDF, através da biblioteca 
Tabula. Para além disso, realizou-se todo o processo de design do dashboard 
com recurso à biblioteca Plotly. 
Com a realização desta ferramenta pretende-se demonstrar que existem 
diversos dados disponíveis que são passíveis de ser utilizados e trabalhados 
com recurso às novas tecnologias e dos quais o poder político poderá 
beneficiar. 
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abstract 

 
The housing theme is imperative when talking about public policies in the 
Portuguese context, and its study and analysis have been difficult due to the 
lack of structured information. This work intends to present the practical 
relevance of new methods and techniques for collecting and visualizing data, 
using existing data to create decision support tools. 
For example, we use the data from the housing licensing process of the 
Municipality of Águeda, more specifically from the Area File. With access to this 
data, it is intended to create a decision-making tool for technicians, as well as 
advising real estate developers, so that investments made in the territory of 
Águeda are by the housing needs felt. To create this tool is used the Python 
programming language. With it, several techniques were used, such as the 
collection of data present in images, through optical character recognition 
(OCR) using the PDF2Image and Pytesseract libraries, as well as the 
automated reading of tables present in PDF documents through the Tabula 
library. In addition, the entire dashboard design was carried out using the Plotly 
library.  
With this tool, the main goal is to demonstrate that several data available can 
be used with recourse to new technologies and from which the political power 
can benefit.  
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1. Introdução 

 

Segundo a Constituição da República Portuguesa (CRP) publicada em 1976, “Todos têm 

direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições 

de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar” (Diário 

da República Eletrónico, 1976), ou seja, a habitação é um direito fundamental dos 

indivíduos. Assim, cabe ao Estado garantir que este direito esteja a ser cumprido na sua 

plenitude. Para tal, recorre às Políticas Públicas de Habitação, através das quais ambiciona 

garantir habitação para todos.  

Desde a publicação da CRP foram pensadas e desenhadas diferentes políticas de 

habitação, ainda assim, nunca existiu um plano coeso até 2018, quando publicada a Nova 

Geração de Políticas da Habitação. Até então, houvera sempre uma “supressão do Estado 

em detrimento do sector privado” (Rodrigues et al., 2008, p.31), baseando-se as políticas na 

redução de taxas de juro e no incentivo e facilitação do crédito para a compra de habitação. 

Segundo Rodrigues et al. (2008), o mercado habitacional português sempre teve 

caraterísticas específicas que o tornam desafiador tanto na manutenção do equilíbrio entre 

oferta e procura como na oferta de habitações a baixo do preço de mercado para os indivíduos 

que não têm possibilidade de a adquirir aos preços do mercado livre. Assim, a criação de 

Políticas de Habitação é um tema bastante discutido atualmente devido aos elevados preços 

das habitações em Portugal e à falta de habitação pública construída até então. Assim, a 

Habitação tornou-se um problema público.  

Como será analisado posteriormente, para elaborar e analisar políticas de habitação os 

dados são imprescindíveis. Estes podem ser oriundos de diversas fontes como os preços 

registados pelos websites na oferta de imóveis, dados do Instituto Nacional de Estatística, 

Livros de Obra, Certificados Energéticos, as Fichas Técnicas de Habitação, Fichas de 

Estatística dos Imóveis requeridas pelo Instituto Nacional de Estatística, Fichas de Áreas 

(documento obrigatório entregue para o licenciamento de imóveis no Município de Águeda), 

entre outras. Apesar de existirem diversas fontes de dados disponíveis, quase todas têm em 

comum o mesmo problema – a forma de recolher os dados. Devido à forma de 

armazenamento e à quantidade de dados disponíveis, os métodos tradicionais de recolha e 

análise de dados não são os mais adequados, sendo que em alguns casos seria mesmo 

impossível. Assim, a utilização de novos métodos de recolha e armazenamento de dados, 
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recorrendo aos novos meios computacionais como o “Machine Learning” torna-se 

imprescindível. Neste caso concreto de análise, será utilizada a Ficha de Áreas para ilustrar 

a utilização destes novos métodos. 

A Ficha de Áreas é um elemento requisitado pela própria Câmara Municipal de Águeda 

durante o processo de licenciamento. Esta contém diversas informações sobre a operação 

urbanística, como por exemplo a tipologia e as áreas. Este é, portanto, um documento 

agregador das principais caraterísticas dos imóveis, tendo, por isso, a informação mais 

relevante para o trabalho desenvolvido pelo Município de Águeda, tanto no aconselhamento 

de novas construções no tecido urbano a investidores, como para a criação de políticas 

públicas de habitação a nível local.  

 

1.1. Objetivos  

 

Tal como foi referido anteriormente, a Ficha de Áreas é um documento bastante versátil 

e contém a informação necessária e útil para o conhecimento do mercado habitacional, que 

poderá auxiliar na criação e análise de políticas públicas. Este trabalho pretende ser, então, 

uma ferramenta facilitadora de acesso e análise dos dados sobre a habitação às entidades 

responsáveis pela criação de políticas públicas e pelo aconselhamento de futuras construções 

(uma das funções adotadas pela Câmara de Águeda).  

Assim, o principal objetivo desta dissertação será: 

 

Criar uma ferramenta de apoio à tomada de decisão através da recolha, manipulação e 

tratamento de dados na temática da habitação no contexto da Câmara Municipal de 

Águeda; 

 

Para cumprir o objetivo proposto definem-se quatro objetivos específicos, sendo estes: 1) 

Recolher as Fichas de Áreas; 2) Fazer a sua leitura e recolha de informação; 3) Tratamento 

e armazenamento dos dados numa estrutura organizada de dados; 4) Criar uma plataforma 

de acesso e visualização de dados.  
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1.2. Metodologia de trabalho 

 

De forma a fazer face aos objetivos específicos elencados no capítulo anterior será 

aplicada a metodologia que se encontra presente na Figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Desenho metodológico 

 

Começando pela Recolha das Fichas de Áreas, estas foram disponibilizadas em formato 

PDF digital pela Divisão de Gestão Urbanística da Câmara de Águeda. Após esta recolha 

será efetuada a Leitura das Fichas de Áreas com recurso ao Python, mais concretamente a 

métodos de “Machine Learning”, como o Reconhecimento Ótico de Carateres e da leitura 

automática de tabelas. Após ter acesso a toda a informação, proceder-se-á ao Tratamento e 

Armazenamento de dados que será realizado também com recurso à linguagem de 

programação Python, mais concretamente à biblioteca Pandas e aos seus DataFrames. Por 

fim, para Criar uma plataforma de acesso e visualização de dados recorreu-se à biblioteca 

PlotlyDash do Python de forma a fazer um Dashboard interativo de visualização de dados. 

O código resultante desta dissertação poderá ser consultado aqui.  

 

 

1.3. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho será dividido em três partes distintas. Numa primeira parte realiza-se uma 

discussão sobre o tema, começando através da Formulação das Políticas Públicas e do Ciclo 

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard
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Político na visão de diversos autores. Ainda nesta primeira parte, discutir-se-á a importância 

da ciência de dados para esta formulação e análise das políticas públicas, nomeadamente nas 

políticas de habitação, bem como o próprio conceito de habitação. Na segunda parte, 

realiza-se um debate sobre as diferentes formas metodológicas de tratar o problema em 

questão, nomeadamente sobre as diferentes formas de recolher os dados e da necessidade de 

uma base de dados. Por fim, na terceira parte, realiza-se a apresentação de resultados 

obtidos, mais concretamente do armazenamento de dados recolhidos, a forma escolhida para 

a visualização dos mesmos e alguns exemplos dessa mesma visualização. 
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2. Políticas públicas de habitação e ciência de dados 

 

O presente capítulo intitulado como Políticas públicas de habitação e ciência de dados 

tem como propósito esclarecer os conceitos e os processos mais importantes que apoiam o 

objetivo delineado. Assim, este encontra-se dividido em três partes distintas. Na primeira 

secção – Políticas Públicas e o Ciclo Político – levantar-se-ão os conceitos de política 

pública e também o processo pelo qual esta é formulada. Numa segunda secção, o foco 

torna-se a Habitação e as suas Políticas Públicas, onde são explanados diferentes conceitos, 

nomeadamente o conceito de Habitação. Por fim, na terceira secção, falar-se-á da ligação 

imprescindível entre as Políticas Públicas e a Ciência dos Dados atualmente.  

 

 

2.1. Políticas Públicas e o ciclo político  

 

Entre muitas outras definições, o conceito de política pública pode ser definido como 

caminho de ação (ou de não ação) tomado pelo Governo ou pelo poder legislativo no que 

concerne um problema concreto” (Knill & Tosun, 2012). As políticas públicas são 

compostas por dois elementos essenciais: 1) ações tomadas por parte de atores públicos; 2) 

ações referentes a um problema específico (Knill & Tosun, 2012). Alguns exemplos de áreas 

fulcrais de criação de políticas públicas são a área da saúde (com o Serviço Nacional de 

Saúde), da educação (com o constante investimento na educação pública, como escolas) e 

da habitação (com a Nova Geração de Políticas de Habitação). Estes são apenas exemplos 

de áreas onde são constantemente criadas políticas públicas, sendo que existem muitos 

outros como por exemplo no âmbito do ambiente, trabalho ou segurança social.  

Mas como são pensadas as políticas públicas? Existem diversas teorizações sociológicas 

sobre esta temática, sendo que Parsons afirmava que os problemas que a sociedade do século 

XIX enfrentava só seriam possíveis de resolver através do desenvolvimento do 

conhecimento humano (Capella, 2018). Anos mais tarde, com a mudança de paradigma no 

que diz respeito aos problemas sociais, que até à data eram entendidos unicamente como 

conflitos sociais, levam autores como Schattschneider a afirmar que os conflitos podem ser 

explorados por diversas instituições políticas, tornando o problema de resolução necessária 

ou então ignorado por mais um período (Capella, 2018). Assim, pode-se afirmar que existem 
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inúmeros problemas na sociedade, mas que nem todos originaram políticas públicas, apenas 

aqueles com interesse público serão introduzidos na agenda política e que levam à criação 

de políticas públicas. De outra forma, segundo Rochefort e Cobb “A definição do problema 

tem a ver com o que escolhemos identificar como problema público e como pensamos e 

falamos sobre essas preocupações” (Capella, 2018). 

Pode-se, então, afirmar que os problemas são definidos através de um conjunto de 

escolhas adotadas por diversos grupos sociais no que concerne aos temas discutidos 

publicamente. Torna-se, por isso, importante perceber que estes problemas que originam 

políticas públicas – a que chamamos de problemas públicos – afetam um grande número de 

indivíduos ou instituições na sociedade e que esse é o principal motivo pelo qual a sua 

resolução é urgente. 

Apesar de existirem diversas teorizações sobre o ciclo de políticas públicas, aquela 

apresentada por Howlett e Ramesh (2003) é considerada bastante consensual nesta matéria. 

Segundo os autores, o ciclo pode ser definido como tendo cinco etapas distintas: 1) 

configuração da agenda; 2) formulação da política; 3) tomada de decisão; 4) implementação 

da política; 5) avaliação da política. Estas etapas estão demonstradas na Figura 2.  

 

 

Figura 2 - Ciclo de Políticas Públicas 

Fonte: adaptado de (Howlett & Ramesh, 2003) 
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A Configuração da Agenda é o primeiro passo para a resolução de um problema público. 

Esta consiste na tomada de atenção por parte do governo numa determinada matéria de 

interesse público. Esta pode muitas vezes ser levantada pelos próprios media, visto que os 

temas com maior visibilidade pública “têm maior probabilidade de se tornarem objeto da 

atenção de grande parte da sociedade, incluindo os decisores políticos” como afirma Ivana 

Braga (2019). Segundo a autora há uma relação entre os tópicos fulcrais da agenda política 

e os temas escrutinados pelos meios de comunicação social, sendo que esta ligação permite 

perceber facilmente a razão que leva a um determinado tema passar a pertencer à agenda 

política (Pautz et al., 2018). Para além disso, é essencial perceber que a agenda política é 

algo volátil, no sentido em que há acontecimentos que fazem com que as prioridades de um 

país se alterem (Pautz et al., 2018), como por exemplo uma guerra ou uma pandemia.  

Após a definição da agenda política, é importante o governo formular a política pública 

(ponto 2 do ciclo identificado por Howlett e Ramesh) de forma a conseguir resolver o 

problema identificado no ponto anterior.  Segundo Howlett e Mukherjee, citado por Capella: 

A “formulação é o estágio da produção de políticas em que uma variedade de opções 

disponíveis é considerada e, em seguida, reduzida a um conjunto sobre o qual atores 

relevantes, especialmente o governo, podem concordar que sejam úteis para lidar com uma 

questão de política pública” (Capella, 2018). De outra forma, esta é a fase em que se realiza 

uma reflexão sobre as diferentes abordagens que se podem adotar na tentativa de resolver o 

problema levantado.  

A terceira etapa identificada pelos autores é a tomada de decisão. Nesta etapa o governo 

tem como função avaliar os resultados obtidos da etapa anterior do levantamento das 

diferentes formas de ação de forma a saber se vai realmente formular uma ou mais políticas 

públicas que visam a resolução do problema ou se não vão ter qualquer ação relativamente 

ao mesmo (Howlett & Ramesh, 2003). No caso de avançarem com a ação de forma a resolver 

o problema identificado avança-se para a fase de implementação.  

Por fim, existe a fase da avaliação da política pública. Esta fase ocorre algum tempo 

depois da implementação da política e tem como principal objetivo a monitorização dos 

efeitos e resultados dessa mesma política, tanto por parte do governo como pela sociedade 

civil (Howlett & Ramesh, 2003). Nesta fase três desfechos são possíveis. Segundo Knill and 

Tosun (2012) é possível a política continuar da mesma forma, ser reformulada ou terminada.  
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É essencial perceber que estas fases nem sempre são um processo linear e que nem todas 

as políticas são elaboradas com base nestas etapas, sendo possível a alteração da ordem 

destas mesmas ou mesmo a sua ocorrência em simultâneo. Para além disso, é visto por 

muitos autores como sendo redutor, no sentido que simplifica em poucos passos a construção 

de algo complexo (Pautz et al., 2018). Ainda assim, este é um processo tido como base e 

consensual no âmbito das políticas públicas, como afirmado inicialmente. Para além disso, 

tal como afirmado anteriormente, é essencial perceber que durante um processo de desenho 

de uma política, é possível que o problema público sobre o qual estamos a trabalhar deixe 

de ser visto como tal, deixando de ser eminentemente necessária uma política pública para 

o resolver.  

 

2.2. Conceito de Habitação e a importância das Políticas de Habitação 

 

Como afirmado anteriormente na explanação da problemática, a habitação é um direito 

constitucional, tornando-se, por isso, importante perceber em que consiste esse mesmo 

conceito. O conceito de habitação é bastante impreciso, pois “que características teriam em 

comum um chalé suíço, um iglu ou um apartamento num arranha-céu em zona urbana?” 

(Pasternak, 2016). Existem, então, diferentes perspetivas que se podem adotar ao definir o 

conceito de habitação. Segundo o livro “The Geography of Housing” de Larry Bourne 

(1981) há autores que definem o conceito de habitação exclusivamente pelo seu sentido 

físico, ou seja, no âmbito de estabelecer um abrigo para os indivíduos. Por outro lado, afirma 

que se pode pensar no conceito de habitação no seu sentido económico, como um bem 

durável, de investimento e, por isso, possível criador de riqueza. Outra perspetiva bastante 

importante, é a de cariz social – esta centra-se no facto de a habitação ser um importante 

participante do tecido social e que participa ativamente nas relações sociais da sociedade e 

de vizinhança. Segundo o autor, nenhuma definição é suficiente quando utilizada 

separadamente, afirmando, então, que habitação poderá ser melhor definida juntando todas 

estas perspetivas (Bourne, 1981).   

Ainda assim, é importante perceber que não se pode analisar o conceito de habitação 

independente do resto dos fenómenos sociais e humanos. A habitação, segundo Fátima 

Matos (2001, p.29) é muito mais do que um “jogo entre a oferta e a procura” do mercado 

imobiliário, esta é muito mais que um local de abrigo, é o local responsável pela construção 
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de família, de personalidade, integração social e socialização. É ainda, segundo a autora, um 

local de consumo, produção de bens e serviços, mas também de lazer (Matos, 2001) e 

descanso. Assim, a habitação é um local que tem um papel fulcral na vida dos indivíduos e 

por isso que requer uma análise multidisciplinar. 

Apesar de habitação ser um fator social tão importante como a saúde e a educação, até 

então teve um investimento estatal bastante mais reduzido, como se pode ver na  

Figura 3. Para o ano de 2020 apenas 0,1% do PIB foi investido em Habitação e Serviços 

Coletivos, enquanto nas áreas da saúde e da educação foi 5,4% e 3,9% respetivamente. 

 

Figura 3 - Gráfico da percentagem do PIB gasta em Habitação, Saúde e Educação em 

2020 

Fonte: (Pordata, 2021) 

 

Ainda assim, a habitação consiste num pilar do Estado Social e que não pode ser ignorado 

pelo mesmo. Segundo Larry Bourne, a intervenção estatal no campo da habitação é 

imprescindível pois é algo demasiado importante a nível social, económico e político para 

ser deixado à mercê do mercado live e desregulado (Bourne, 1981).  

 

 

2.3. Políticas Públicas e a Ciência de Dados  

 

Tal como afirmado anteriormente os problemas públicos são muitas das vezes levantados 

pelos meios de comunicação social e trazidos por esse motivo ao debate público. Mas, apesar 

de o problema ser muitas vezes óbvio a sua solução raramente o é visto que todos os 
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fenómenos sociais são fenómenos sociais totais (conceito identificado por Marcel Mauss 

(2001)) e, por isso, são multidimensionais e, consequentemente, multidisciplinares. Mais 

concretamente, é importante perceber que as políticas públicas não acontecem isoladamente 

ou no vácuo (Pautz et al., 2018), acontecem num determinado contexto social e temporal. 

De forma a levantar diferentes sugestões de resolução para o mesmo problema o governo 

utiliza dados estatísticos e modelos preditivos diversos que façam sentido na temática sobre 

a qual a política incida.  

Com a inovação tecnológica, cada vez mais o governo pode tomar decisões informadas 

sobre as políticas públicas. Deste modo, a ciência de dados é atualmente imprescindível à 

construção de políticas públicas gerando a expressão – “data-driven public policy”. Como 

afirma Daniel Diermeier, antigo diretor da Escola “Harris Public Policy” da Universidade 

de Chicago: “a interceção da ciência de dados e das políticas públicas é um desenvolvimento 

estimulante no mundo das políticas. Embora a ideia de política pública baseada em dados 

certamente não seja nova, a capacidade de transformar fontes de informação não 

tradicionais, como texto, imagens e registos transacionais em dados – permitiu que a análise 

quantitativa penetrasse no processo de política mais profundamente do que 

nunca”(Diermeier, 2015). 

De outro modo, Daniel Diermeier pretende afirmar que os dados não são algo novo na 

criação de políticas públicas, mas que com o avanço da tecnologia, nomeadamente do 

“Machine Learning”1 é possível encontrar novas fontes de informação que antes não eram 

possíveis, como as imagens ou textos. Assim, data driven public policy “baseia-se no 

conceito de formulação de políticas baseada em evidências. Tem como propósito a criação 

de melhores políticas através do uso de várias fontes de dados” (Van Oirsouw, n.d.). Um dos 

principais aspetos considerados por Charlotte Van Oirsouw consiste na abordagem 

metodológica que carateriza a formulação de políticas baseada em dados, nomeadamente, a 

sua abordagem de cocriação e de multi-stakeholders. Esta abordagem torna-se 

imprescindível devido ao facto de vivermos num mundo cada vez mais complexo, onde 

somos interdependentes, o que leva a uma maior dificuldade de tomar uma decisão em 

resposta a um problema de forma isolada (Sense-Lab, n.d.). Assim, torna-se essencial a 

 
1 “O ‘Machine Learning’ é um ramo da inteligência artificial (IA) e da ciência da computação que se concentra no uso de 

dados e algoritmos para imitar a forma como os humanos aprendem, melhorando gradualmente sua precisão.” 

(Education, 2020, tradução própria) 
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participação dos diferentes setores, como o social, o privado e o empresarial, sendo, por isso, 

uma abordagem multissetorial (Sense-Lab, n.d.).   

Desta forma, a ciência de dados pode ser uma imprescindível ferramenta para a tomada 

de decisão no âmbito das políticas públicas, levando a uma maior eficiência  (Arnaboldi & 

Azzone, 2020), visto que permite que estas sejam mais direcionadas para um determinado 

grupo da população, mas também permite perceber certos fenómenos societais de forma 

mais célere, levando ao desenho de políticas públicas de uma forma mais pormenorizada  

(Arnaboldi & Azzone, 2020). O caso concreto das políticas de habitação não são exceção 

quando se fala das vantagens da ciência de dados, na medida em que com o recurso cada vez 

mais facilitado a dados e informações sobre o mercado habitacional é possível analisar 

diversas métricas que antes eram mais difíceis como por exemplo analisar a oferta de 

habitações no mercado atualmente e perceber a sua evolução ao longo do tempo. Este tipo 

de informação permite, ainda, ao poder político saber se as necessidades da população são 

possíveis de ser satisfeitas pelo mercado privado, tanto a nível de preços da habitação, como 

a nível das caraterísticas físicas das mesmas de forma a poder definir as maiores prioridades 

e definir a agenda política. 

Não existindo uma definição inequívoca de ciência de dados, os objetivos que são 

estabelecidos em trabalhos que reclamam a afiliação à ciência de dados contribuem para 

fornecer essa definição. No caso concreto deste trabalho, adota-se uma conceção assente na 

combinação de conhecimento de diferentes áreas, com o propósito de tomar decisões mais 

informadas e ponderadas. É, por isso, vista como a área de interseção da ciência de 

computação, com a estatística e a matemática e o conhecimento subjacente ao domínio de 

aplicação, neste caso o processo de formulação de políticas públicas de habitação em 

particular. De facto, esta natureza pluridisciplinar constitui uma das perspetivas definidoras 

da ciência dos dados, sendo comum a sua apresentação através de um esquema de venn como 

o presente de seguida na Figura 4.  
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Figura 4 - Ciência de dados num diagrama de Venn 

Fonte: adaptado de (Numanović, 2017) 

 

Esta multidisciplinaridade é a principal diferença que distingue a ciência de dados dos 

métodos de estatística utilizados até então. Para além disso, as utilizações de métodos 

tecnologicamente mais avançados permitem a análise de uma maior quantidade de dados, 

facilitando o estudo de certos fenómenos sociais (Numanović, 2017). De outra forma, “o 

volume e a variedade de dados ultrapassou em muito a capacidade de análise manual e, em 

alguns casos excederam a capacidade das bases de dados convencionais” (Provost & 

Fawcett, 2013), por isso, a ciência de dados é um campo de conhecimento cada vez mais 

procurado e estudado tanto a nível empresarial como académico.  

Um elemento que se tem vindo a tornar distintivo da ciência de dados é a adoção de 

referenciais metodológicos integrados, inspirados no conceito de extração de conhecimento 

de dados. Embora existam múltiplos referenciais propostos estes assentam em objetivos 

semelhantes, estando a decisão de adoção de um referencial dependente do cientista de dados 

ou da organização em que ele se insere. Neste trabalho, propõe-se adotar (com as necessárias 

adaptações) o “OSEMN model” (Lau, 2019), ou em português, “OLEMI”, presente na 

Figura 5. 
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Figura 5 - Modelo OLEMI 

Fonte: adaptado de (Lau, 2019)  

 

O modelo retratado na Figura 5 subdivide a atuação da ciência de dados em cinco etapas 

diferentes: obtenção, limpeza, exploração, modelo e interpretação. A primeira etapa de 

obtenção consiste na recolha de informação de fontes distintas de forma a criar uma estrutura 

de dados. Após a recolha dos dados é necessário realizar a limpeza dos mesmos, que abrange 

as funções de adaptação dos dados aos modelos a adotar, como por exemplo retirando dados 

duplicados, valores atípicos (tradução de ‘outlier’) ou mesmo tratamento de dados em falta 

(Tableau, n.d.). A exploração consiste na procura de padrões e tendências nos dados 

recolhidos designadamente a identificação de relações entre diferentes variáveis, pontos de 

interesse entre outros (Hanna & Biscobing, 2021) (Sisense, 2022). O passo seguinte – 

modelo – consiste no desenho e construção dos modelos preditivos adequados ao objetivo 

traçado. Por fim, a interpretação constitui o culminar de todos os pontos anteriormente 

descritos, onde o modelo é aplicado e interpretado de forma a atingir os objetivos delineados 

inicialmente.  

A Figura 6 representa uma nuvem de palavras que sintetizam os conteúdos abordados ao 

longo da reflexão teórica e que estão na base do trabalho desenvolvido com o objetivo de 

alcançar os objetivos delineados.  
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Figura 6 - Palavras destacadas da Reflexão Teórica 
 

3. Desenho do sistema de informação 

 

Como referido no capítulo introdutório, esta dissertação irá focar-se num exemplo 

prático, mais concretamente na Ficha de Áreas entregue quando realizado o pedido de 

licenciamento de uma obra no Município de Águeda, sendo, por isso, este trabalho resultado 

de uma parceria com a Câmara Municipal de Águeda.  

Quando se pretende fazer o licenciamento de obras de edificação no Município de Águeda 

há um conjunto extenso de documentação requerida, sendo que alguns destes são 

documentos nacionalmente formulados enquanto outros são propostos pelos próprios 

municípios. Segundo a Portaria n.º 113/2015, mais concretamente o Anexo I, é necessário 

um quadro sinótico que identifique “a superfície total do terreno objeto da operação e, em 

função da operação urbanística em causa, a área total de implantação, a área de implantação 

do edifício, a área total de construção, a área de construção do edifício, o número de pisos, 

a altura da fachada, as áreas a afetar aos usos pretendidos e as áreas de cedência, assim como 

a demonstração do cumprimento de outros parâmetros constantes de normas legais e 

regulamentares aplicáveis;” (DRE, 2015). O documento criado pelo Município de Águeda 

tem o nome de Ficha de Áreas.  

A Ficha de Áreas é, então, um modelo de documento formulado especificamente pelo 

município de Águeda e solicitado quando é realizado o pedido de licenciamento de 
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construção, reconstrução, alteração ou demolição de um imóvel. Estes são documentos 

agregadores de informação sobre a habitação. Isto é, este contém informação que é 

requisitada também através de outros documentos, como a Ficha do Instituto Nacional de 

Estatística ou mesmo a Ficha Técnica de Habitação. Na prática, estes documentos são 

essenciais para o município na medida em que facilitam o trabalho do município quando for 

a fazer a confirmação legal da construção e a comparar com as plantas arquitetónicas a serem 

entregues também.  

A metodologia utilizada para realizar o trabalho proposto, que está presente na Figura 7, 

irá ser explicada ao longo dos próximos capítulos. Esta baseia-se no referencial 

metodológico OLEMI (Lau, 2019), presente na Figura 5 e encontra-se dividida em cinco 

partes distintas: 1) Informação disponível; 2) Recolha de informação; 3) Tratamento de 

dados; 4) Processamento de dados + Armazenamento; 5) Visualização de dados.  

 

Figura 7 - “Pipeline” dos dados e cruzamento com o modelo OLEMI da ciência de 

dados 
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3.1. Identificação de fontes de informação 

 

Começando pela análise da informação disponível, podemos afirmar que a Ficha de Áreas 

é um documento formulado pelo Município de Águeda de forma a ser preenchido pelos 

construtores ou arquitetos da obra. Após preencherem a ficha esta será entregue na Câmara 

Municipal de forma a ser utilizada para uma verificação das normas de licenciamento mais 

rápida. Para além disso, esta ficha poderá então ser utilizada para a criação de uma base de 

dados de apoio à decisão, como veremos mais adiante. Este processo encontra-se descrito na 

Figura 8. 

 

 

 

Figura 8 – Processo do preenchimento da informação das Fichas de Áreas 

 

Este documento é um exemplo de uma boa prática adotada pelo município, pois não só 

facilita a verificação do pedido nos termos da lei, como permite criar uma base de dados com 

informação imprescindível para o desenho e formulação de políticas públicas. Apesar de 

considerar uma boa prática, ainda há alguns pontos fulcrais onde poderiam ser melhoradas. 

A sugestão mais relevante é a necessidade da padronização dos documentos. Ao longo dos 

anos foram realizadas pequenas alterações na estrutura do próprio documento, mudanças 

essas que dificultam a recolha de dados caso a formos fazer de forma automática, como é o 

exemplo que se segue. Para além da padronização dentro do próprio município, seria 

importante a padronização transversal a todos os municípios. Com esta padronização 

pretendia-se criar uma base de dados conjunta de todo o país, de forma a estudar a habitação 

de forma mais global. 
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3.2. Recolha de Informação 

 

De forma a ter acesso a esta informação haveria três possíveis formas: 1) através de um 

pedido ao município; 2) plataforma do município; 3) plataforma do Instituto Nacional de 

Estatística (INE). A forma que foi utilizada foi a do pedido ao município por duas razões 

específicas (que excluem outras formas):  

a) o Regulamento Geral da Proteção de Dados impede a divulgação da plataforma do 

município pois inclui informação confidencial dos indivíduos que fazem o pedido, 

nomeadamente os nomes, contactos e moradas;  

b) O INE não possui os microdados relativos a esta informação e, por isso, não 

conseguiria dar acesso a esta informação ao público geral.  

Assim, o município cedeu os dados já sem qualquer informação confidencial, de forma a 

ser possível a sua utilização.  

 

3.3. Processamento e Tratamento de Dados 

 

Para realizar o processamento e tratamento de dados foi criado um processo divido em 

três etapas diferentes:  

1) Análise do formato dos ficheiros disponíveis;  

2) Recolha dos dados em formato de tabela;  

3) Recolha dos dados em formato de texto livre.  

 

 Numa primeira análise superficial dos documentos, presente na Figura 9, são 

percetíveis algumas caraterísticas de imediato:  

• O documento encontra-se em formato – “Portable Document Format” (PDF) 

e, por isso, existem diferentes formas de retirar os dados do mesmo. 

• Existem diferentes disposições para os dados – existem dados que se 

encontram em formato de tabela, enquanto outros estão em formato de texto livre.  

Assim sendo visto que os dados se encontram em formatos diferentes, também foram 

utilizadas técnicas distintas para os recolher, sendo que ambas foram realizadas com recurso 

à linguagem Python.  
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Figura 9 - Documento da Ficha de Áreas e a recolha de dados 

Fonte: adaptado de (CMA, 2022)  
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a) Dados em formato de texto livre2 

Iniciando a recolha pelos dados que se encontram em formato de texto livre, como os da 

“Operação Urbanística” e do “Local da Operação Urbanística” presentes na parte inicial da 

ficha, foi utilizado o método de “Optical Carater Recognition” (OCR), mais concretamente 

a biblioteca Pytesseract. O OCR “é uma conversão de imagens de texto digitalizadas ou 

impressas, texto manuscrito em texto editável para processamento posterior. Esta tecnologia 

permite à máquina reconhecer o texto automaticamente” (Patel et al., 2012). Como afirmado 

pelo autor, esta técnica funciona na conversão apenas de imagens e, por isso, foi necessário 

transformar os documentos PDF em imagens, através da biblioteca PDF2Image. Para 

realizar este processo foram criadas quatro funções diferentes, como se pode ver na Figura 

10. A primeira função criada permite definir o “caminho” dos documentos, isto é, o local 

onde as Fichas de Áreas estão armazenadas localmente, ou neste caso, no GitHub. A segunda 

função tem como objetivo transformar os documentos em formato PDF para imagens em 

formato JPEG, caso estas ainda não existam. No caso de ter sido executada esta função 

previamente, as imagens ficam guardadas, o que torna o código mais rápido e eficaz. A 

terceira função tem como objetivo a leitura das imagens através do OCR, transformando, 

então, o conteúdo em texto. Por fim, a última função tem um objetivo agregador, na medida 

em que vai chamando todas as anteriormente descritas.  

 

 

Figura 10 - Funções criadas para definição do local da operação urbanística da obra 

 
2 Poderá consultar o código aqui. 

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard/blob/master/src/Leitura_Dados_OCR.ipynb
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 Após se ter o acesso ao texto retirado através do OCR vai-se selecionar a 1) Operação 

Urbanística e o 2) Local da Operação Urbanística. Para tal realiza-se uma pesquisa de termos 

no texto, mais concretamente pelas expressões seguintes: 

1) Operação urbanística, Natureza da Obra 

2) Local da Operação urbanística, Local da Operação, Local da Obra 

A necessidade de procurar por diferentes termos advém de um pormenor referido 

anteriormente relativamente às versões. Com as alterações ao longo dos anos, torna-se 

necessário estar atento à forma como os dados são catalogados.  

 

b) Dados em formato tabela3 

Por outro lado, de forma a recolher os dados presentes na tabela, utilizou-se a biblioteca 

Tabula da linguagem Python, que recolhe os dados em formato de tabela, replicando a tabela 

existente no próprio documento. Para obter uma tabela apenas com os valores pretendidos, 

foi necessário identificar as colunas e linhas sem valores e retirá-las e renomear a coluna 

com o título das caraterísticas de forma a uniformizar as diferentes versões.  

Apesar de este método funcionar bastante bem, foi identificado uma ficha específica cujos 

valores estavam notoriamente errados. Neste caso em concreto os valores foram substituídos 

manualmente.  

 

3.4. Armazenamento de dados 

 

De forma a futuramente produzir gráficos e tabelas com facilidade existem várias formas 

de armazenar os dados, sendo que foram identificadas três formas distintas:  

a) Através de uma base de dados; 

b) Através de classes; 

c) Através de Dataframes da biblioteca Pandas do Python.  

 

 
3 Poderá consultar o código aqui. 

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard/blob/master/src/Leitura_Tabelas_FA.ipynb
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De forma a selecionar a que mais se adequa à situação será realizada uma breve 

apresentação de cada uma. Começando pelas bases de dados, estas têm como principal 

objetivo sistematizar e tornar facilitada a gestão de um grande volume de dados (Peterson, 

2021). No problema específico que está a ser trabalhado estas poderiam ser um ótimo formato 

de armazenar os dados de forma a alimentar mais facilmente o Dashboard. Apesar disso, 

devido à pequena quantidade de dados disponibilizados, a utilização de uma base de dados 

torna-se desnecessária e demasiado trabalhosa quando comparada com os benefícios que 

teria.  

Por outro lado, as classes permitem armazenar os dados, métodos e atributos dos mesmos 

tudo em simultâneo (Foundation, 2022). É, então, uma forma de armazenar os dados fácil e 

que permite fazer cálculos específicos para cada uma das variáveis. Neste caso, como 

existem poucas variáveis e o objetivo não é realizar cálculos, é apenas a sua visualização o 

que demonstra que esta não será a melhor forma.  

Por fim, os Dataframes da biblioteca Pandas são “uma estrutura de dados de duas 

dimensões com colunas que poderão ser de tipos diferentes” (Pandas, 2022), sendo idêntico 

a uma tabela. Esta é uma estrutura de dados largamente adotada devido à grande variedade 

de conteúdos que cada célula pode adotar, como dicionários, listas, séries, números, entre 

outros (Pandas, 2022) e à facilidade em iterar sobre os mesmos. Devido a estes fatores, esta 

estrutura de dados foi a adotada para a realização deste trabalho.  

 Tendo em conta a Ficha de Áreas, as variáveis recolhidas através dos métodos descritos 

no capítulo anterior e armazenadas em estrutura de dataframes são vinte e uma e encontram-

se enumeradas de seguida na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Variáveis recolhidas na Ficha de Áreas 

Índice Variável Definição 

1 
Operação 

Urbanística 

Corresponde ao tipo de obra realizada que necessitou do 

pedido de licenciamento, como a construção da própria 

habitação ou pequenas alterações.  

2 

Local da 

Operação 

Urbanística 

Corresponde à morada da obra realizada 

3 Tipologia 
“Tipo de fogo em função do número de compartimentos, 

artigo 66.º do RGEU” (CMA, 2022) 

4 
Número total 

de Pisos 

Nº de pisos da habitação tanto acima como abaixo da cota de 

soleira 

5 

Número pisos 

acima da cota de 

soleira 

6 

Número pisos 

abaixo da cota de 

soleira 

7 Cota de Soleira 
“Cota altimétrica da soleira da entrada principal do edifício” 

(CMA, 2022) 

8 
Altura da 

fachada 

“Dimensão vertical da fachada, medida a partir da cota de 

soleira até à linha superior da cornija, beirado, platibanda ou 

guarda do terraço, acrescida da elevação da soleira, quando 

aplicável” (CMA, 2022) 

9 Área do terreno 

“Área de um prédio ou prédios, qualquer que seja o uso do 

solo preconizado, sobre o qual incide a operação urbanística.” 

(Civil, 2022) 

10 

Área de 

cedência ao 

domínio público 

“Área que deve ser cedida ao Domínio Público, destinada à 

circulação pedonal e de veículos, à instalação de infraestruturas, 

a espaços verdes e de lazer, a equipamentos de utilização 

coletiva, e a estacionamento” (INE, 2022) 

11 
Número de 

fogos 

“Parte ou totalidade de um edifício, dotada de acesso 

independente, constituída por um ou mais compartimentos 

destinados à habitação e por espaços privativos 

complementares” (CMA, 2022) 

12 
Número de 

frações 

Corresponde a cada apartamento registado de forma 

individual (Outeiro, 2021) 

13 
Área Total de 

Construção 

“É, em cada piso, medida pelo perímetro exterior das 

paredes exteriores e inclui os espaços de circulação cobertos 

(átrios, galerias, corredores, caixas de escada e caixas de 

elevador) e os espaços exteriores cobertos (alpendres, telheiros, 

varandas e terraços cobertos)” (CMA, 2022) 

14 

Área de 

construção de 

anexos 

Área relativa à construção de anexos, sendo os anexos 

“construções destinadas a uso complementar da construção 

principal (garagens, arrumos, etc.).” (DRE, 2000) 

15 
Área total de 

implantação 

“Área de solo ocupada pelo edifício. Correspondente à área 

de solo contido no interior de um polígono fechado que 

compreende: o perímetro exterior do contacto com o solo e o 
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perímetro exterior das paredes exteriores dos pisos da cave” 

(CMA, 2022) 

16 
Área Bruta 

Privativa 

“Superfície total, medida pelo perímetro exterior e eixos de 

paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da 

fração e inclui varandas privativas, caves e sótãos privativos 

com utilização idêntica à do edifício ou da fração” (CMA, 2022) 

17 
Área Bruta 

Dependente 

“Áreas cobertas de uso exclusivo, ainda que constituam 

partes comuns, mesmo que situadas no exterior do edifício ou 

fração, cujas utilizações são acessórias relativas ao uso a que se 

destina o edifício ou fração, considerando-se, para esse efeito, 

locais acessórios, as garagens e parqueamentos, as arrecadações, 

as instalações para animais, os sótãos ou caves acessíveis, desde 

que não integrados na área bruta privativa, e ainda outros 

lugares privativos de função distinta das anteriores” (CMA, 

2022) 

18 
Estimativa da 

Obra (€) 
Custo estimado do projeto proposto 

19 

Área de 

Terreno / Lote 

dentro da 

profundidade de 

50m (m2) 

“Área de terreno compreendida entre o limite do espaço 

público e os 50 metros de profundidade, descontando a área 

construída” (CMA, 2022) 

20 

Índice de 

impermeabilização 

do logradouro 

 

“Quociente entre a área de terreno impermeabilizada, 

compreendida entre o limite do espaço público e os 50 metros 

de profundidade, descontando a área construída, e o valor obtido 

em “Área de terreno / lote dentro 50m de profundidade”” 

(CMA, 2022) 

21 
Índice de 

Ocupação do solo 

“Quociente entre a área total de implantação e a área de 

terreno / lote onde se insere a pretensão” CMA, 2022) 

22 
Índice de 

Utilização do Solo 

“Quociente entre a área total de construção e a área de 

terreno / lote onde se insere a pretensão”(CMA, 2022) 

 

Toda esta informação poderá ser bastante útil quando colocada numa estrutura organizada 

de dados. Esta potencializará a criação de diferentes indicadores de análise dos problemas 

de habitabilidade da população, tal como a formulação de políticas públicas que deem 

resposta a esses mesmos problemas. 

 

 

3.5. Visualização de dados 

 

Por fim, de forma a visualizar todos os dados recolhidos anteriormente irá ser construído 

um Dashboard, em que um Dashboard “é uma ferramenta que as empresas usam para ajudar 

a rastrear, analisar e exibir dados, geralmente para obter uma visão mais profunda do bem-
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estar geral da organização, de um departamento ou mesmo de um processo específico “ 

(Microsoft, 2022). Estes são importantes porque permitem mostrar de uma forma intuitiva 

as informações mais relevantes no âmbito de uma temática escolhida. De outra forma, no 

caso específico analisado nesta dissertação, “o termo Dashboard é utilizado para descrever 

um sistema que permite visualizar dados eficientemente para a tomada de decisão” (Janes et 

al., 2013). Assim, a aplicação de uma ferramenta que normalmente é utilizada por empresas 

é benéfica também no setor público, facilitando a tomada de decisão por parte do município 

no que concerne as políticas de habitação.  

Mas qual é o processo de realizar um Dashboard? Segundo Matt David (2021), autor do 

livro How to Design a Dashboard existe um processo bastante claro para a produção desta 

ferramenta composto por 4 etapas, presente na Figura 11.  

 

 

Figura 11 - Processo de Design de um Dashboard 

Fonte: adaptado de (David, 2021) 

 

O primeiro passo – Definir – é considerado o mais importante de todo o processo. Este 

consiste em definir o público-alvo, tal como as decisões que estes terão de tomar baseadas 

no Dashboard. Para além disso, inclui a definição dos indicadores necessários para os 
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utilizadores, isto é, as variáveis e indicadores imprescindíveis. O segundo passo do processo 

– Protótipo – constitui no desenho prévio do Dashboard, nomeadamente das melhores 

formas para visualizar os dados. Após a conclusão desta etapa deverá contactar-se o público-

alvo de forma a perceber se esta ferramenta cumpre com os requisitos acordados e pedir 

sugestões de melhoria. A terceira etapa consiste na Construção da ferramenta utilizando os 

valores reais. Por fim, a última etapa – Executar – é relativa à partilha do Dashboard com o 

público-alvo. No caso de este ser bastante utilizado então é muito possível que o seu 

conteúdo venha a crescer e que, no futuro, seja necessário adaptar o mesmo (David, 2021). 

Este processo será o utilizado de forma a, no capítulo seguinte, criarmos um Dashboard para 

as Fichas de Áreas.  

 

4. Dashboard sobre dinâmicas de construção habitacional no 

município de Águeda 

 

 Neste capítulo procederemos ao desenho do Dashboard com base no esquema 

apresentado acima na Figura 11, ou seja, respeitando as quatro fases enumeradas por 

Matt David (2021): 1) Definir; 2) Protótipo; 3) Construir; 4) Executar.  

 

4.1 Definição do público-alvo e dos indicadores de interesse  
 

Considerando o problema levantado nesta dissertação, a definição do público-alvo já 

foi bastante discutida. Os técnicos da Câmara Municipal de Águeda são os principais 

utilizadores do Dashboard que vai ser desenhado. Existem diversas perguntas às quais 

estes agentes poderiam responder observando diretamente o dashboard: 

1. Como se distribui espacialmente a habitação no município? 

2. Quais são as tipologias construídas no município? 

3. Como é ocupado o terreno de uma habitação?  

4. Qual o preço estimado para a obra? 

5. Qual a percentagem de solo impermeável na obra? 
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6. No município as construções são mais multifamiliares ou unifamiliares? 

 

Ou pela combinação de indicadores presentes no mesmo, como: 

7. Será que existem zonas onde há uma predominância de construção, enquanto 

outras mais de reconstrução? 

8. Qual é o preço médio de construção por tipologia? 

Para além destes agentes, esta ferramenta poderá ser utilizada entre os técnicos do 

município e os grandes investidores, nomeadamente no conhecimento de que tipologias 

são necessárias no município para fazer face à procura. Para estes dois públicos-alvo, os 

principais indicadores seriam:  

• Localização das habitações por freguesia; 

• Diversas áreas disponíveis na Ficha como: terreno, cedência do domínio 

público, total construção, entre outras;  

• Índice de impermeabilização do logradouro; 

• Categoria do tipo de obra; 

• Relação entre a estimativa do custo da obra e a tipologia; 

• Relação entre a área e a tipologia; 

• Relação entre o número de pisos e a altura da cota de soleira; 

• Número de frações; 

 

4.2 Indicadores produzidos e opções de visualização gráfica 
 

Definidos os indicadores de interesse a incorporar, o próximo passo consiste na escolha 

adequada dos tipos de visualização. De forma a escolher o melhor formato de visualização 

para os indicadores selecionados, irá ser utilizada como base a árvore de decisão apresentada 

por Matt David (2021), presente na Figura 12. 
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Figura 12 – Escolha da visualização gráfica: árvore de decisão 

Fonte: adaptado de (David, 2021) 

Segundo o autor, de forma a selecionarmos o melhor tipo de visualização temos de 

perceber quantos valores desejamos analisar. Caso a análise seja apenas de um valor existem 

três formas de este ser apresentado: 1) Mostrar apenas o valor; 2) Mostrar o aumento ou 

diminuição do valor; ou 3) Efetuar uma comparação com um objetivo específico. Por outro 

lado, caso desejemos analisar mais do um que valor existem quatro tipologias de análise: 1) 

Relação; 2) Distribuição; 3) Composição; ou 4) Comparação.  

Quando se fala de Relação esta pode ser efetuada com dois valores, sendo a visualização 

adotada um diagrama de dispersão, ou com três variáveis, sendo a visualização mais indicada 

o gráfico de bolhas. No âmbito da Distribuição, esta pode ser a análise de um processo 

(representada através de um gráfico de funil), análise geográfica (através de um mapa), 

análise por localização específica (mapa de bolhas), análise estatística (diagrama de caixa e 

bigodes) ou análise do volume (utilizando um mapa de calor). Por outro lado, no caso da 

Composição esta poderá ser feita através de uma mudança ao longo do tempo, utilizando-

se um gráfico de áreas, ou uma análise estática utilizando-se um gráfico circular. Por fim, a 

análise de Comparação, esta pode ser feita a dados descontinuados, sendo a melhor 
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visualização o gráfico de barras, com dados contínuos, cuja visualização mais indicada é o 

gráfico de linhas, e com dados contínuos e descontínuos em simultâneo, sendo o gráfico 

mais indicado o gráfico de barras e linhas. 

É importante referir que esta árvore de decisão apresenta apenas alguns exemplos de 

visualização e que poderão ser apresentadas outras soluções quando feita a escolha para o 

Dashboard que irá ser realizado. Na Tabela 2 encontra-se apresentado o tipo de análise e tipo 

de visualização escolhido para cada métrica apresentada tal como o tipo de análise que se 

pretende realizar no Dashboard relativo às Fichas de Áreas. Para além disso, os indicadores 

encontram-se divididos em três categorias diferentes: 1) Caraterísticas de localização e 

ocupação: que inclui os indicadores de localização, das áreas e do índice de 

impermeabilização; 2) Indicadores económicos: indicadores relativos à obra executada – 

tipo de obra e o custo da mesma; 3) Caraterísticas físicas: inclui os indicadores que 

caraterizam a casa e edifício como a tipologia, o número de pisos e de frações. 

 Tabela 2 - Tipo de visualização para cada indicador/ variável 

 

Índice Indicador Tipo de análise Tipo 

Visualização 

1 
Localização das 

habitações por freguesia 

Distribuição 

geográfica 
Mapa 

2 

Diversas áreas disponíveis 

na Ficha como: anexos, 

implantação, bruta privativa e 

bruta dependente. 

Mostrar apenas os 

valores 

Tabela com os 

diversos valores  

3 

Índice de 

impermeabilização do 

logradouro 

Distribuição 

estatística 

Diagrama caixa 

e bigodes 

4 
Categoria do tipo de obra 

 

Comparação de 

dados descontinuados 

Gráfico de 

barras 

5 
Relação entre a estimativa 

do custo de obra e a tipologia 

Relação duas 

variáveis 

Gráfico de 

dispersão 

6 
Relação entre a área e a 

tipologia 

Relação duas 

variáveis 

Gráfico de 

dispersão 

7 

Relação entre o número 

de pisos e a altura da cota de 

soleira 

Relação duas 

variáveis 

Gráfico de 

dispersão 

8 Número de frações 
Contagem do 

número de frações 

Gráfico de 

barras 

 

 

Caraterísticas 

físicas 

Características 

de localização e 

ocupação 

Indicadores 

económicos 
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De forma a apresentar todas estas variáveis, o Dashboard será composto por um separador 

presente na Figura 13. É importante ressalvar que os números presentes na Figura 13 junto 

de cada tipo de visualização, correspondem aos números presentes na coluna do índice da 

Tabela 2.  

 

Figura 13 - Protótipo do Dashboard 

 

Tendo o protótipo sido finalizado, o passo seguinte no processo de design de Dashboards 

definido por Matt David (2021) é o de construção da ferramenta, utilizando os dados reais. 

Para tal torna-se imprescindível perceber de entre as enumeras ferramentas existentes, qual 

a melhor para desenhar o Dashboard das Fichas de Áreas, sendo que neste caso concreto 

foram ponderadas três ferramentas. Como se pode ver na figura seguinte (Figura 14), tanto 

o Excel, como o PowerBI ou o Plotly apresentam vantagens e desvantagens, sendo que foram 

elencadas apenas as que foram mais relevantes no processo de decisão.  
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Figura 14 - Criação de um dashboard: vantagens e desvantagens das diferentes técnicas 

Fonte: (Ferreira, 2020), (Guilherme, 2020), (Kilcommins, 2021) 

Considerando a ferramental Excel, este apresenta um formato conhecido para todos, 

sendo essa a maior vantagem desta ferramenta. Por outro lado, quando utilizado um grande 

volume de dados o Excel torna-se bastante lento no processamento dos mesmos. Por outro 

lado, o PowerBI é facilmente acessível e barato, apesar disso é uma tecnologia nova à qual 

muitas pessoas não estão acostumadas e, por isso, torna-se complexo para dominar as suas 

ferramentas. Por fim, o Plotly no Python, tem como vantagem a grande flexibilidade de 

alterar o esquema do Dashboard, podendo escolher todas as caraterísticas. Ainda assim, 

requer o conhecimento extensivo de uma linguagem de programação – Python.  

Tendo em conta todos estes pontos (vantagens e desvantagens das três ferramentas) 

escolheu-se utilizar o Plotly, na medida em que o objetivo final seria trabalhar com um 

grande volume de dados e poder escolher de forma livre como apresentar os mesmos. Assim, 

visto que já é feita a manipulação de dados anteriormente descrita através da linguagem 

Python, esta é a melhor forma de apresentar os dados. 

 

4.3 Elementos do dashboard4 
 

De forma a construir um Dashboard não é apenas importante definir qual a aplicação que 

se utilizará, mas também quais as ferramentas que se utilizarão para produzir as diversas 

formas de visualização. Para facilitar a interconectividade entre os gráficos/ tabelas e o 

Dashboard irá ser utilizado o Plotly Express para a produção de gráficos e mapas. É 

 
4 Poderá consultar o código aqui. 

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard/blob/master/src/Plots_AguedaHousingDashboard.py
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importante ter em atenção que os gráficos produzidos não terão interpretação devido ao 

número bastante reduzido de Fichas de Áreas a que se teve acesso para a realização do 

trabalho. Ainda assim, posteriormente irão ser apresentados gráficos com dados aleatórios 

no âmbito das Fichas de Áreas, o que permitirá ver com maior detalhe que tipo de 

visualização e análise seria possível com dados reais.  Esta parte do capítulo encontra-se 

dividida em nove partes distintas, cada uma correspondente a cada uma das visualizações 

enumeradas na Tabela 2 e o de resultados do dashboard, sendo que a ordenação 

corresponderá à ordem de aparecimento no Dashboard.  

 

i. Gráfico de Barras – Categoria da Obra realizada  

A primeira visualização apresentada no dashboard é um gráfico de barras onde está 

representada a Categoria da Obra relativa à Ficha de Áreas. Este gráfico é o principal da 

ferramenta criada e é aquele que permitirá a interatividade ao dashboard. Como se pode ver 

na Figura 15, possibilita visualizar quantas Fichas de Áreas existem em cada tipo de 

categoria, sendo que neste caso concreto existe uma ficha identificada como alteração, duas 

como ampliação e três como construção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Gráfico da Categoria da Obra 

Para além disso, este gráfico tem a especificidade de ser clicável, ou seja, se 

selecionarmos uma das categorias, todos os pontos correspondentes a essa categoria nos 

outros gráficos seguintes tornam-se mais expressivos, como será visto ao longo deste 

capítulo.  
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Na figura que se segue (Figura 16) pode ver-se, então, essa funcionalidade, mas também 

o botão que acompanha o gráfico – Limpar seleção. Este retira qualquer seleção que o gráfico 

tenha, voltando ao estado inicial demonstrado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Conjunto de seleção do gráfico de Categoria de Obra 

 

ii. Tabela – Diferentes tipos de áreas 

Com esta visualização pretende-se fazer uma rápida análise de algumas áreas a que a 

Ficha de Áreas faz referência, como a área dos anexos, de implantação, a área bruta privativa 

e a dependente, bem como o número do ficheiro de forma a comparar com os restantes tipos 

de visualização, como se pode ver na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Tabelas das informações sobre as áreas 
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Observando a tabela anterior, pode afirmar-se que cada uma das linhas corresponde a uma 

Ficha de Áreas.  Analisando a Ficha de Áreas 1 (1ª linha) em termos de exemplo pode 

observar-se que esta é composta por 373,9m2 de área de anexos, 1304,3m2 de área de 

implantação, 1416,8m2 de área bruta privativa e 601,9m2 de área bruta dependente. Este tipo 

de informação é importante para perceber não só que espaço é ocupado, bem como este é 

ocupado. Outra funcionalidade presente na tabela das áreas é a possível ordenação. Como se 

pode ver na figura anterior no cabeçalho da tabela, junto a cada um dos títulos encontram-se 

duas setas, uma para cima e outra para baixo. Estas permitem organizar os dados da forma 

que decidirmos, neste caso concreto a organização é segundo o número do ficheiro. No caso 

presente na Figura 18, a coluna dos anexos encontra-se organizada do maior para o menor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Organização da tabela das áreas 

 

Para além disso, como afirmado anteriormente, a tabela está relacionada com o gráfico 

relativo à categoria de obra. Assim sendo, ao selecionar cada uma das categorias, as linhas 

correspondentes tornar-se-ão mais expressivas, como se pode ver na Figura 19. 
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Figura 19 - Conjunto da seleção da Tabela de áreas 

 

iii. Gráfico de dispersão – estimativa do custo da obra em função da tipologia  

 O terceiro gráfico retrata a relação entre o custo da obra e a tipologia, mais 

concretamente através de um gráfico de dispersão. Para o desenho deste gráfico colocou-se 

no eixo das abcissas o valor da tipologia e no eixo das ordenadas o valor monetário do custo 

da obra em euros, como se pode ver na Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Relação entre o custo estimado da obra e a tipologia e a interatividade do 

gráfico 

 

Como se pode ver pelo gráfico acima, nem todas as fichas têm o valor para o custo 

estimado. Devido ao facto de o dashboard ser algo interativo, ao passar o rato do computador 

por cima de cada um dos pontos, é possível obter informação detalhada mais concretamente 

sobre o preço e a tipologia. Neste caso, o ponto em realce na figura é de tipologia 3 e o custo 
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estimado é de 90 568€. Este gráfico tem ainda outra particularidade, ao observar o eixo das 

abcissas pode-se perceber que apesar de aparecer a tipologia 4, esta não tem nenhum ponto 

associado, devendo-se ao facto de que a única ficha de áreas com tipologia 4 não ter qualquer 

informação sobre o custo estimado da obra.  

 Tal como acontece com a tabela, este gráfico tem relação com o primeiro gráfico, 

que representa a categoria de obra. Assim, quando se seleciona uma categoria os pontos 

relativos a essa categoria ficam realçados no gráfico do custo estimado, como se pode ver 

na Figura 21. Como é possível perceber, apesar de existirem Fichas de Áreas nas três 

categorias, como nem todas as Fichas possuem valores para o custo e para a tipologia então 

apenas aparecem duas categorias neste gráfico.   

 

 

Figura 21 - Seleção da categoria no gráfico da relação entre o custo e a tipologia 

 

iv. Mapa visualização – Localização dos pedidos de licenciamento 

 A quarta visualização a ser apresentada é o mapa com as localizações dos pedidos de 

licenciamento. Para tal recorreu-se ao Plotly Express e ao Mapbox. O Mapbox é “uma 

plataforma de localização de dados que alimenta a informação dos mapas de muitas 

aplicações conhecidas” (Mapbox, n.d.). Este tem como principal objetivo desenhar mapas 

dinâmicos em vez da utilização de mapas estáticos (Mapbox, n.d.) . Assim sendo, é a escolha 

perfeita para o Dashboard. De forma a inserir o Mapbox no mapa do Plotly Express é 

necessário recorrer a um “token” – chave digital de autorização – que é criado no próprio 
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site do Mapbox. Após este passo, falta apenas desenhar o mapa, sendo apenas preciso 

introduzir os dados geográficos. Ainda assim, obter estes dados no formato necessário nem 

sempre é fácil e intuitivo. É necessário utilizar os comandos de “geocode” que estão 

inseridos na biblioteca GeoPandas (biblioteca semelhante ao Pandas – utilizada para a 

realização dos DataFrames – mas para dados geográficos). O “geocode” cria o ponto de 

localização do pedido de licenciamento, através apenas da morada. Apesar de ser bastante 

imediata a utilização deste comando, é essencial ter em atenção que nem sempre é 100% 

exato, pode ser necessário fazer ajustes nas moradas introduzidas.  

 Neste caso concreto, de forma a conseguir obter a localização de todos os ficheiros 

da forma mais meticulosa foi necessário fazer uma limpeza prévia, o que consistiu na 

retirada de algumas expressões como “Nº”, “nº”, “n.º”, “-“, “Lote” e “lote”. Para além 

disso, foi ainda necessária uma atribuição manual a um dos ficheiros, visto que a rua 

identificada na ficha não correspondia àquela identificada pelo programa. Esta é uma das 

desvantagens da automatização, a possibilidade de obter erros provenientes de diferentes 

interfaces (as chamadas API’s) e programas, ainda assim é mais reduzida quando 

comparada com a possibilidade de erro manual na introdução de grandes volumes de 

dados. Para além dos pontos, quando utilizado o mapa dinâmico e não em fotografia como 

se pode ver acima, é possível de obter mais informação, mais concretamente o número 

do ficheiro a que corresponde cada ponto, a sua morada e freguesia, bem como a latitude 

e longitude. Após todos estes passos, obteve-se o mapa presente de seguida (Figura 22). 

 

Figura 22 - Mapa de localização dos pedidos 
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 Neste caso concreto, o ficheiro que estava a ser analisado é o ficheiro 1 que se 

encontra na Rua do Depósito, 3750-327, mais concretamente na União de freguesias de 

Águeda e Borralha.  

 Também o mapa, como os restantes gráficos, têm ligação com as categorias de obra, 

sendo que os pontos respetivos ficam realçados quando se seleciona a sua categoria, como 

se pode ver na Figura 23. 

 

Figura 23 - Seleção da categoria no mapa das localizações da obra 

 

v. Diagrama de caixa e bigodes – índice de impermeabilização 

 O próximo gráfico que é apresentado no Dashboard é o diagrama de caixa e bigodes 

relativo ao índice de impermeabilização. Este tem como propósito perceber de que forma é 

ocupado o solo, ou seja, quanto maior o índice de impermeabilização maior o espaço 

construído e menor o espaço verde ou permeável. No que concerne aos valores do índice de 

impermeabilização do solo, foi necessário fazer um ajuste devido às diferenças de escala. 

Este é um valor que varia entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. O problema ocorreu devido ao facto 

de diferentes fichas usarem escalas diferentes. Assim sendo, fez-se a conversão de todos os 

dados para a escala de 0 a 100%. Para além da caixa e bigodes, o gráfico apresenta os pontos 

concretos relativos a cada uma das fichas.  

Como se pode ver pela Figura 24 as fichas de áreas analisadas têm um índice de 

impermeabilização do solo que varia de cerca de 15% até de 77%. Para além disso, é possível 

ver os valores dos pontos em específico.  
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Figura 24 – Gráficos de visualização do índice de impermeabilização 

 

Como se pode ver pela análise detalhada, o valor mínimo é de 15,15%, o 1º quartil de 

23%, o 2º quartil ou mediana de 47,55%, o 3º quartil de 67% e o valor máximo de 77%. 

Estes valores refletem que há uma grande diversidade na ocupação do solo, tanto existem 

fichas que retratam realidades de terreno com pouca área impermeável, como com muita 

área impermeável. Para além disso, é possível saber a que categoria de obra corresponde 

cada um dos pontos no gráfico de forma a saber qual o valor exato do índice de 

impermeabilização dos terrenos, como se pode ver na Figura 25. 

 

Figura 25 - Seleção da categoria no índice de impermeabilização 
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vi. Gráfico de dispersão – Relação entre a área total de construção e a tipologia 

 A próxima forma de visualização que se poderá encontrar no Dashboard é um gráfico 

de dispersão que relaciona a área total de construção com a tipologia. Para a realização deste 

gráfico foi utilizado no eixo do x a área total de construção e no eixo do y a tipologia, como 

se pode ver na Figura 26.  

 

 

Figura 26 - Gráficos da relação entre a área total de construção e a tipologia 

 

Como é possível de analisar, as Ficha de Áreas a que se teve acesso correspondem a 

tipologias três (cinco das fichas) e quatro (uma única ficha). Pode ainda afirmar-se que, 

analisando apenas aquelas de tipologia três, quatro delas possuem menos de 500m2, 

enquanto a outra possui mais de 2000m2. Pode ainda ver-se que um dos apartamentos de 

tipologia 3 possui 2018m2 de área de construção.  

 Tal como acontece com os gráficos anteriores, é possível saber a categoria da obra 

de cada um dos pontos do gráfico, através da seleção no gráfico específico da categoria de 

obra, como se pode ver na  Figura 27. 
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Figura 27 - Seleção da categoria no gráfico da relação entre a área total de construção e 

a tipologia 

 

vii. Gráfico de dispersão – Relação entre o número de pisos e a altura da fachada 

O próximo gráfico de visualização no Dashboard permitirá analisar a relação entre o 

número de pisos e a área total de construção através de um gráfico de dispersão. Para a 

realização deste gráfico utilizou-se no eixo das abcissas o valor correspondente à altura da 

fachada e no eixo das ordenadas o valor relativo ao número de pisos. Este gráfico é 

importante pois permite perceber a forma como o solo é ocupado, ou seja, se é em altura 

(como prédios), como se pode ver na Figura 28.  

  

Figura 28 - Gráfico da relação entre a altura da fachada e o número de pisos 
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Analisando os gráficos anteriores, pode perceber-se que as Fichas de Áreas analisadas 

tinham um máximo de 3 pisos, sendo que é possível analisar-se uma correlação entre o 

número de pisos e a altura da fachada, nomeadamente quanto mais pisos, mais elevada é a 

altura da fachada. Para além do valor dos pisos, caso desejemos analisar com mais pormenor 

pode ver-se ainda o valor exato da altura. Neste caso, selecionou-se o ponto cuja tipologia é 

3 e a altura de 5,7m.   

Tal como acontece até então, através da seleção do gráfico da categoria de obra, é possível 

ver a que categoria corresponde cada um dos pontos do gráfico que relaciona o número de 

pisos e a altura da fachada, como se pode ver na Figura 29. 

 

Figura 29- Seleção da categoria no gráfico da relação entre a altura da fachada e o 

número de pisos 

 

viii. Gráfico de barras – número de frações em cada ficha de Áreas 

O último gráfico do Dashboard reflete o número de frações em cada ficha de áreas. Este 

gráfico só faz sentido quando os dados analisados são poucos, como veremos mais adiante, 

quando utilizados mais dados terá de sofrer alterações. Para realizar este gráfico, colocou-se 

o número dos ficheiros no eixo do x e o número de frações no eixo do y, como se pode ver 

na Figura 30. 
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Figura 30 - Gráfico do número de frações por ficha de áreas 

Através deste gráfico, pode perceber-se que apenas o primeiro e o sexto ficheiros possuem 

contagem de frações, sendo estas 8 e 1 frações respetivamente. Também este gráfico permite 

saber a categoria de obra, através da seleção do primeiro gráfico do dashboard, como se pode 

ver de seguida na Figura 31.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Seleção da categoria no gráfico do número de frações por pedido de 

licenciamento 
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4.4 Execução – Prototipagem do dashboard  
 

i. Configuração base 5 
 

Após desenhar todos os instrumentos de visualização necessários (mapas e gráficos) é 

necessário produzir o Dashboard em si mesmo. Para tal, recorreu-se ao Plotly Dash, como 

justificado anteriormente. O Dashboard tem uma forma peculiar de ser construído, sendo 

que primeiro define-se as linhas e dentro destas as colunas. 

O Dashboard desenhado no âmbito das fichas de áreas é composto por seis linhas, como 

se pode ver na Figura 32. A primeira linha corresponde ao cabeçalho e é composta pelo 

logótipo do mestrado e pelo nome do projeto desenvolvido – ÁguedaHousingDashboard. As 

duas linhas seguintes são compostas pelos gráficos e mapa organizados que foram analisados 

anteriormente. A quarta linha é composta por um botão denominado de “Meta Informação”. 

Quando se carrega neste botão é automaticamente feito a transferência de um documento em 

formato PDF, com todas as definições necessárias para a leitura e interpretação do 

Dashboard, mais concretamente da informação disponibilizada na Tabela 1 - Variáveis 

recolhidas na Ficha de Áreas. Com isto pretende-se que não só os técnicos do município 

possam analisar o Dashboard, mas também todos os empresários a que estes têm de 

aconselhar. A quinta linha é apenas a referência ao âmbito de desenvolvimento do projeto. 

Por fim, a última linha consiste na informação sobre o financiamento que permitiu o 

desenvolvimento desta ferramenta.  

No que diz respeito ao código realizado para este dashboard, este é composto por diversas 

funções, sendo que cada gráfico é representado especificamente por duas:  

1) Função inicial: desenha o gráfico inicial que aparece no dashboard, bem 

como todas as suas caraterísticas de estética; 

2) Função de atualização: esta função altera o gráfico para a seleção escolhida 

pelo utilizador da categoria de obra, fazendo a escolha dos pontos selecionados, 

tornando-os relevantes no gráfico.  

 
5 Poderá consultar o código aqui.  

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard/blob/master/main.py
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Para tal, são utilizados os métodos “decorators” do Python que são representados por um 

“@”. Estes métodos são “uma função que utiliza uma outra função como argumento e 

retorna outra função” (Stephen Fordham, 2020). Neste caso, ele recebe a função do gráfico 

inicial da categoria de obra com a seleção feita pelo utilizador (input) e retorna as funções 

com as alterações da seleção de todos os gráficos, incluindo o da categoria de obra(output).  

 

 

Figura 32 - Dashboard das Fichas de Áreas 

 

Como se pode ver na figura acima (Figura 32) que representa o produto final do dashboard 

devido ao número reduzido de Fichas de Áreas este não tem interpretação real. De forma a 

mostrar possíveis utilizações para um dashboard deste tipo, foi criado um conjunto de dados 

aleatórios e um dashboard com esses mesmos dados, como veremos de seguida.  

 

ii. Base de dados pseudorreais  
 

Para a prototipagem do dashboard e dada a escassez de dados reais que foi possível obter 

e processar no tempo de execução deste trabalho, foi criada uma base de dados através da 



48 
 

geração computacional de dados pseudorreais, utilizando um conjunto de critérios e alguns 

elementos de aleatoriedade, tal como ilustrado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Variáveis e regras de criação dos dados pseudorreais6 

 

Variável Condições 

Tipologia Valor entre 0 e 5 

Pisos Valor calculado em função da tipologia. 

• tipologia menor que 2: número de pisos igual a 1.  

• tipologia igual ou maior que 2:o valor do piso será um 

valor entre 1 e 3 (inclusive). 

Pisos acima e abaixo 

da cota de soleira 

Valor calculado em função do número de pisos. 

• Número de pisos igual a 1, o número de pisos acima é 1 e 

o abaixo é 0.  

• Número de pisos igual a 2, o número de pisos acima é um 

1 ou 2 e abaixo é 0 ou 1 (sendo que a soma terá de ser 2).  

• Número de pisos é igual 3, o número de pisos acima será 

entre 1 e 3 e o abaixo um valor entre 1 e 2 (sendo que a soma terá de 

ser 3). 

 

Cota de soleira Valor aleatório entre 0 e 2 

Fogos e Frações Valores aleatórios entre 0 e 20 

Altura Valor calculado em função do número de pisos. Este é igual ao 

número de pisos a multiplicar por um valor aleatório entre 6 e 10.  

Área de terreno e 

construção 

Valores calculados em função da tipologia. 

• Tipologia inferior ou igual a 1 então as áreas serão um 

valor aleatório entre 50 e 120. 

• Tipologia ser 2 as áreas serão um valor aleatório entre 70 

e 150.  

• Tipologia ser 3 as áreas serão um valor aleatório entre 90 

e 200.  

• Tipologia ser 4 as áreas serão um valor aleatório entre 100 

e 250.  

• Tipologia ser 5 as áreas serão um valor aleatório entre 120 

e 300. 

 

Área de Cedência Valor aleatório entre 0 e 200 

Área de Construção Valor aleatório entre 50 e 600 

Área de 

Implantação 

Valor aleatório entre 50 e 5 000 

Área Bruta 

Privativa 

Valor aleatório entre 100 e 4 000 

Área Bruta 

Dependente 

Valor aleatório entre 100 e 1 000 

Área do Lote Valor aleatório entre 100 e 1 000 

 
6 Poderá consultar o código aqui.  

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard/blob/master/src/Dados_aleatorios.py
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Índice de 

Impermeabilização, 

Ocupação e Utilização 

Valores aleatórios entre 0 e 1 

Categoria da Obra Categoria aleatória entre as possíveis: construção, ampliação, alteração, 

demolição 

Estimativa da obra 

em euros (€) 

Valor dependente da categoria da obra e da tipologia.  

• Se a categoria da obra for construção: 

- No caso de a tipologia ser igual ou menor que 2 então o valor é 

aleatório entre 80 000 e 150 000 

- No caso de a tipologia ser superior a 2 então o valor é aleatório 

entre 150 000 e 300 000 

• Se a categoria é uma das outras três então o valor é 

aleatório entre 1 000 e 100 000.  

Local da Operação 

Urbanística 

Valor calculado aleatoriamente dentro do município de Águeda.  

 

Após serem criados os valores aleatórios, foi necessário juntar todos os dados num novo 

dataframe de forma a organizar e armazenar os mesmos. Após isso aplicou-se o mesmo 

modelo de dashboard descrito anteriormente apenas com umas pequenas alterações em 

alguns gráficos como será visto de seguida na Figura 337. 

 

Figura 33 - Dashboard com valores aleatórios 

 
7 Poderá consultar o código aqui. 

https://github.com/MafaldaPateo/AguedaHousingDashboard/blob/master/src/AguedaHousingDashboard_aleatorio.py
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Este novo dashboard permitiria, então, ter uma visão mais global da habitação no 

município. 

 

iii. Protótipo funcional 
 

De forma a partilhar o presente dashboard com o público-alvo este estará presente num servidor, 

mais concretamente no servidor do Projeto DRIVIT-UP no qual este trabalho se integra, podendo ser 

acedido aqui. Para além disso, de seguida encontra-se um vídeo ilustrativo de forma a todos os 

utilizadores terem acesso a uma pequena demonstração da interatividade do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

Esta dissertação assumiu como principal objetivo a criação de uma ferramenta interativa 

de apoio à decisão. Para tal, foram utilizados um conjunto vasto de métodos e técnicas de 

forma a fazer a recolha, tratamento, armazenamento e análise de dados da forma mais eficaz.  

Primeiramente, realizou-se a formulação dos objetivos bem como do público-alvo ao qual 

esta ferramenta irá servir. Após a definição do objetivo primordial, avançou-se para uma 

revisão da literatura, onde se referenciou diversos autores de forma a estabelecer a relevância 

do trabalho desenvolvido, bem como de que forma é que, na prática, este se insere na 

temática das Políticas Públicas e da Ciência de Dados, determinando a importância dos 

dados para a formulação de políticas públicas estruturadas. Após o enquadramento teórico, 

realizou-se uma análise metodológica que integrou a criação do “pipeline” de trabalho, os 

https://dcspt-drivitup.ua.pt/aguedash/
https://www.youtube.com/embed/xGmrWP7YEvQ?feature=oembed
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métodos de obtenção da informação das Fichas de Áreas bem como as técnicas utilizadas na 

extração da mesma, como o OCR. Para além disso, efetuou-se uma breve análise das 

variáveis disponíveis nas Fichas de Áreas, bem como dos indicadores que foram criados para 

a ferramenta de visualização. Por fim, abordou-se quais as diferentes ferramentas para a 

criação de dashboard, bem como a criação dos gráficos e do próprio dashboard.  

Com estes passos, obteve-se uma ferramenta concisa e que pretende dar resposta à 

principal pergunta que os técnicos do município de Águeda têm: ‘Como é caraterizada a 

oferta habitacional do Município de Águeda?’. Esta ferramenta permite perceber, então, 

como são as caraterísticas físicas, de localização e alguns indicadores económicos no que 

concerne à habitação. Com esta informação, os técnicos poderão desenvolver melhores 

políticas de habitação, bem como aconselhar o setor privado da construção, em prol da 

população que servem. Esta ferramenta pode, portanto, ser uma mais-valia para a formulação 

de políticas públicas, podendo ser inserida principalmente em duas fases identificadas por 

Howlett e Ramesh (2003), nomeadamente a fase de configuração da agenda, pois permite a 

identificação de determinados problemas, como por exemplo a falta de habitação no 

município de determinada tipologia. Por outro lado, poderá ser bastante interessante utilizar 

esta ferramenta após a implementação das políticas, na fase de avaliação, de forma a perceber 

quais os impactos de uma determinada política pública no mercado da habitação.  

Apesar de ter sido cumprido o objetivo proposto inicialmente, é essencial ressalvar todas 

as dificuldades que foram sentidas durante o processo, sendo que irão ser apresentas as duas 

que mais influência tiveram. A principal dificuldade sentida foi ao iniciar a extração dos 

dados nomeadamente na utilização do OCR. Para realizar o reconhecimento de carateres 

existe uma quantidade enorme de ferramentas que já foram bem testadas. O maior problema 

foi com a língua portuguesa. A maioria dos programas criados funcionam bastante bem, mas 

apenas para as línguas mais comuns como o inglês. Foi necessário testar diversas 

ferramentas de forma a ver a que mais se aproximava da realidade. Outra dificuldade sentida 

foi na adaptação dos diversos tipos de modelos de Fichas de Áreas. Ao longo do tempo foram 

sendo implementadas diversas mudanças que foram dificultando a extração de dados, visto 

que o mesmo conteúdo, como por exemplo a categoria de obra, encontrava-se em locais da 

folha diferentes e com títulos diferentes também.  
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Como seria de esperar, todas as ferramentas têm algo que poderia ser melhorado, neste 

caso, como objetivo futuro ficaram algumas ideias possíveis de realizar, como por exemplo 

o cruzamento destes dados com indicadores socioeconómicos caraterizadores da população, 

tal como a composição dos agregados familiares ou dos rendimentos médios. Estes dados, 

permitiriam perceber, por exemplo, se o parque habitacional do município é suficiente para 

satisfazer a população em questão ou se são necessários ajustes em termos de tamanho das 

habitações ou mesmo de preço (apesar de não existir o valor de venda das habitações nestes 

documentos, é possível ter acesso ao preço de construção, o que permite estimar o valor a 

que poderia ser vendido). Outra ideia que seria interessante de aplicar consistia na utilização 

de mais informações dos processos de licenciamento, tendo como exemplo as datas do 

pedido de licenciamento e a data final de concretização da obra. Com estas seria possível 

criar uma série temporal das construções do município, bem como ver as tendências de 

construção no âmbito da sua categoria da obra, ou seja, perceber se com o tempo foram 

realizadas mais construções ou alterações. Por fim, é importante ressalvar que este dashboard 

criado é apenas um modelo possível, com o recurso a esta base de dados é possível criar 

muitos mais gráficos e tabelas que poderão auxiliar os técnicos do município.  

Por último, para além dos objetivos técnicos e metodológicos alcançados ao longo desta 

dissertação e elencados anteriormente, o desenvolvimento deste trabalho permitiu o 

desenvolvimento das competências de programação em larga escala, não exclusivamente da 

linguagem de programação Python, mas também de todas as outras que estão relacionadas 

com as próprias caraterísticas da construção do dashboard, como o HTML, CSS e JavaScript.   
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