
Curso de Formação

AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE PROGRAMAS E 
PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A Lei de Bases da Politica de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo e o Regime Jurídico

dos Instrumentos de Gestão Territorial coloca uma série de exigências sobre Avaliação e

Monitorização. Este curso fornece um conjunto de conhecimentos essenciais sobre as

diferentes dimensões de avaliação e dá orientações para montar processos de monitorização

de planos, nas suas diferentes componentes (objectivos, elementos fundamentais, etc.),

incluindo a formulação de métricas (indicadores) quantitativas e qualitativas, modelos de

avaliação, orientações para a elaboração de Relatórios de Execução, Relatórios de Estado do

Ordenamento do Território e Observatórios Locais.

OBJECTIVOS
Compreender as dimensões de avaliação que se podem colocar aquando da avaliação de

programas e planos territoriais e discutir as principais abordagens que se colocam.

Saber montar modelos de avaliação e entender os cuidados na formulação das correspondentes 

métricas/indicadores.

Saber discutir e montar processos de monitorização (avaliação in continuum).

Estruturar Relatórios de Execução de Planos e Relatórios de Estado de Ordenamento do Território.

DESTINATÁRIOS
O curso é dirigido a técnicos municipais, gabinetes de planeamento ou técnicos de 

empresas de consultoria trabalhando na área do ordenamento do território.

Urbanismo e Arquitectura fundec.pt



COORDENAÇÃO

Prof. Jorge Batista e Silva
Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

PROGRAMA  

9 de Janeiro de 2020

18H00 – 22H00 A avaliação no contexto do processo de planeamento. Relações entre
avaliação e a tomada de decisão.
Significado de avaliação e as suas principais problemáticas. Tipos de
avaliação.
Avaliação pela perspectiva da Conformidade (objectivos-resultados). 
Estruturação de objectivos. Escalas de avaliação e indicadores. Descritores
qualitativos. Formulação de pesos e funções de valor. Modelos 
de agregação.

10 de Janeiro de 2020

18H00 – 22H00 Avaliação pela perspectiva do Desempenho. Os limiares de qualidade dos 
planos. 
Monitorização e metodologia VOCATE. A monitorização distribuída. Folhas 
de Excel e Observatórios.
Orientações para elaboração de Relatórios de Execução de Planos, 
Relatórios de Desempenho e Relatórios de Estado de Ordenamento do 
Território.

Carga Horária de 8h

18h00 às 22h00

9 e 10 de janeiro de 2020

500€ + IVA 23% (615€)

OUTRAS INFORMAÇÕES

A FUNDEC reserva-se no direito de adiar o curso, caso não atinja o número mínimo de formandos.

FUNDEC – IST – DECivil

Av. Rovisco Pais

1049-001 Lisboa – Portugal

IST – DECivil

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt


