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OBSERVATÓRIO
TERRITÓRIO DE ALMADA
O que é o OBSERVATÓRIO?

Plataforma digital que permite a produção, organização e disponibilização de conteúdos e indicadores
territoriais referentes a Almada.
Os principais destinatários, para além do munícipe e cidadão, são a administração pública, as
instituições de ensino e de investigação e as empresas privadas.
Consulte o vídeo de apresentação Observatório.

Quais os objetivos do
OBSERVATÓRIO?

Que informação posso
consultar no OBSERVATÓRIO?

Destacam-se como principais objetivos do Observatório:
 Compreender o território, assegurar a sua avaliação e o seu desenvolvimento sustentável;
 Reforçar a cultura territorial e a tomada de decisões estratégicas sobre o território de Almada;
 Fomentar a transparência e a participação do munícipe e da sociedade civil na evolução e
concretização territorial das políticas pública.

Através do Observatório poderão ser consultados indicadores estatísticos e conteúdos relativos a
diversos domínios, bem como a documentação de apoio.
É também disponibilizado o acesso a outras plataformas e aplicações móveis que permitem a
visualização de informação relevante sobre o Município de Almada, designadamente: GeoPortal;
Relatório do Estado do Ordenamento do Território interativo (REOTi) e as Aplicações Móveis (APP)
Estabelecimentos Comerciais; Equipamentos Públicos ; Turismo, Cultura e Lazer.
Com o objetivo de compreender o território e assegurar o seu desenvolvimento sustentável, é
também disponibilizada uma rede de conhecimento, partilhada entre o Município, Universidades e
Empresas, bem como áreas e informação que resultam de trabalho efetuado pelo Município orientado
para a inovação e investigação, ao nível dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030),
Economia Circular, e ISO 37120:2017, (Desenvolvimento sustentável de comunidades - Indicadores
para os serviços urbanos e a qualidade de vida).

Outras entidades
poderão disponibilizar
informação no
OBSERVATÓRIO?

Como obter mais
esclarecimentos?
Como apresentar sugestões?

Sim. Atualmente estão disponíveis áreas de trabalho para outras Entidades, como:
 SMAS.
 WeMob.
 Ageneal.
 Juntas de Freguesia.

Através de envio de email para dmagt@cm-almada.pt, ou por contacto telefónico para Divisão de
Modernização Administrativa e Gestão Territorial

Em Inteligência Territorial é possível avaliar o Observatório e apresentar sugestões, através de
Questionário de Satisfação.
A avaliação submetida é muito importante para a melhoria continua que se pretende promover às
soluções aplicacionais serviços.
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