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 RESUMO 

“PROPOSTA DE UM MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS” 

A finalidade desta dissertação está associada à identificação de um modelo para a 

disseminação da informação geográfica nas Autarquias Locais com recurso a tecnologia 

baseada em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Esta proposta é sustentada pela 

análise bibliográfica efectuada e pela análise do caso prático do Município da Póvoa de 

Varzim. 

A importância do tema vem de encontro à crescente preocupação das Autarquias 

Locais em pensar a informação geográfica como base de apoio à tomada de decisões, 

sustentada e reforçada pela tecnologia SIG, cujo crescente desenvolvimento apresenta 

capacidades cada vez mais avançadas de integração do contexto geográfico com as 

bases de dados alfanuméricas. 

Os SIG apresentam-se como uma peça fundamental a integrar nas Autarquias, 

constituindo um elemento de mudança, colocam metas e desafios que envolvem uma 

alteração dos métodos e processos de trabalho habituais. Ultrapassadas as questões 

financeiras associadas à aquisição dos recursos tecnológicos e humanos necessários, 

uma meta na implementação destes sistemas está associada à partilha de informação e 

à contribuição que cada um dos sectores da organização pode dar para o 

desenvolvimento e manutenção do SIG. 

Sendo as Autarquias Locais as entidades mais vocacionadas para o Planeamento e 

Ordenamento do Território, os SIG afirmam-se cada vez mais como um poderoso 

instrumento de análise e de gestão de informação, capazes de assegurar a eficácia dos 

modelos organizacionais que lhe estão subjacentes, contribuindo para uma aproximação 

ao cidadão. 

O Modelo proposto enquadra um conjunto de conceitos e orientações que uma vez 

implementadas permitirão criar na organização as condições adequadas à captação dos 

recursos necessários para a inserção do SIG, de forma a potenciar a informação como 

uma importante ponte quer a nível interno, quer a nível externo, de forma a estabelecer 

uma forte relação entre a Autarquia, o SIG e o Ambiente exterior. 
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 ABSTRACT 

“PURPOSE OF A MODEL TO THE DISSIMINATION OF THE GEOGRAPHICAL 
INFORMATION IN THE LOCAL GOVERNMENTS” 

The finality of this dissertation is associated to the identification of a model to the 

dissemination of the geographical information in the Local Governments with resource to 

technology based in of Geographical Information Systems (GIS). This purpose is based 

on the bibliographical analysis done and by analysis of the practical case of the 

municipality of Póvoa de Varzim. 

The importance of the theme comes to the encounter to the increasing 

preoccupation of the Local Governments in thinking the geographical Information as a 

basis of support to the taking of decisions, sustained and reinforced by the GIS 

technology, which development presents capabilities each time more advanced of 

integration in the geographical context with the alphanumeric database.  

The GIS presents themselves as a fundamental tool to be integrated in the Local 

Governments constituting an element o changing, put goal and challenges that involve an 

alteration of methods and processes of normal work. Once the finantial questions are 

overcomed associated with the acquisition of necessary resources technological and 

human, a target in the implementation of these systems is associated to the sharing of 

information and the contribution that each sector of the organizations can give to the 

development and keeping of GIS. 

Being the Local Governments the entities more directioned to the planning and 

ordering of the territory, the GIS affirm themselves as a powerful instrument of analysis 

and managing of information able to assure the efficiency of the inherent organizational 

models contributing to an approaching to the citizen. 

The advised model encloses a group of principals that once implemented allow to 

create in the organization the adequate conditions to the captation of the necessary 

resources to the insertions of the GIS, so that information can be stronger as an internal 

or external bridge, in a way to establish a strong relation between the Local Governments, 

the GIS and the external ambience. 



 

v

 PALAVRAS-CHAVE 
Autarquias Locais 

Base de dados 

Sistemas de Informação Geográfica 
Software 

Tecnologias da Informação 

 

KEYWORDS 
Local Government 

Geographic Information Systems 

Software 

Technology of Information 

ABREVIATURAS 
CAD Computer Aided Design (Desenho Auxiliado por Computador) 

CCDRN Comissões de Coordenação da Região Norte  

CCRA Comissão de Coordenação da Região Alentejo  

CNIG Centro Nacional de Informação Geográfica 

CPA Código do Procedimento Administrativo 

CPU Central Processing Unit (Unidade Central de Processamento) 

DAF Departamento de Administração e Finanças 

DDL Departamento de Desenvolvimento Local 

DGQA Direcção Geral da Qualidade do Ambiente  

DGUA Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente  

DOM Departamento de Obras Municipais  

ESRI Environmental Systems Research Institute 

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global) 

IGEOE Instituto Geográfico do Exército  

IGP Instituto Geográfico Português 

IGT Instrumentos de Gestão Territorial  

INE Instituto Nacional de Estatística 

IPCC Instituto Português de Cartografia e Cadastro 

NTI Novas Tecnologias da Informação 

OGC Open GIS Consortium 

OGIS Open Geodata Interoperability Specification 

OGM Open Geodata Model  

PDA Personal Digital Assistants ou Assistente Pessoal Digital 

PDM Plano Director Municipal 

PIOT Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território 

PMOT Plano Municipal de Ordenamento do Território 

POOC Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

PROGIP Programa de Apoio à Gestão Informatizada dos Planos Municipais de Ordenamento 



 

vi

 
do Território 

PROSIG Programa de Apoio à Criação de Nós Locais do Sistema Nacional de Informação 

Geográfica 

PU Plano de Urbanização 

RJIGT Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

SCE Serviço Cartográfico do Exército 

SGBD Sistemas de Gestão de Bases de Dados 

SGBDR Sistemas de Gestão de Bases de Dados Relacional 

SGT Sistema de gestão territorial 

SI Sistema de Informação  

SIG Sistema de Informação Geográfica  

SINAIA Sistema de Informação do Ambiente  

SNIG Sistema Nacional de Informação Geográfica 

SNPRCN Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza  

SSIG Secção de Sistemas de Informação Geográfica  

TI Tecnologias da Informação 

TIG Tecnologias da Informação Geográfica  

WWW World Wide Web 

XML eXtensible Markup Language  



 

vii

  
ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS...............................................................................................................................................II 

RESUMO ................................................................................................................................................................III 

ABSTRACT ........................................................................................................................................................... IV 

PALAVRAS-CHAVE............................................................................................................................................... V 

ÍNDICE .................................................................................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................................... VIII 

1. INTRODUÇÃO ...............................................................................................................................................1 
1.1. ENQUADRAMENTO ...................................................................................................................................1 
1.2. FINALIDADE E OBJECTIVOS.......................................................................................................................4 
1.3. METODOLOGIA ........................................................................................................................................5 
1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ..............................................................................................................5 

2. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA ......................................................................................7 
2.1. INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................................7 
2.2. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA .............................................................................................9 

2.2.2. SISTEMAS DE REFERENCIAÇÃO ESPACIAL ......................................................................................16 
2.2.3. CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS...............................................................................................22 
2.2.4. ANÁLISE ESPACIAL .......................................................................................................................25 

2.3. A IMPORTÂNCIA DA WWW PARA A EVOLUÇÃO DOS SIG............................................................................30 
2.3.1. UMA NOVA DINÂMICA ....................................................................................................................30 
2.2.3. MOBILIDADE ................................................................................................................................32 

2.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO.....................................................................................................................35 
2.5. CONCLUSÃO..........................................................................................................................................37 

3. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS.....................................39 
3.1. INTRODUÇÃO .........................................................................................................................................39 
3.2. AS AUTARQUIAS LOCAIS ........................................................................................................................40 

3.2.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL........................................................................................................44 
3.2.2. CONTEXTO FUNCIONAL .................................................................................................................45 
3.2.3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO..........................................................50 
3.2.4. IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS ...........................................................................56 

3.3. O PAPEL DOS SIG’S NAS AUTARQUIAS LOCAIS ........................................................................................64 
3.3.1. ORGANISMOS E APOIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS SIG’S EM PORTUGAL ..............................................68 
3.3.2. LINHAS ORIENTADORAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SIG NAS AUTARQUIAS LOCAIS.....................78 

3.4. CONCLUSÃO..........................................................................................................................................82 

4. A IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM ................................84 
4.1. INTRODUÇÃO .........................................................................................................................................84 
4.2. ENQUADRAMENTO .................................................................................................................................84 
4.3. IMPLEMENTAÇÃO DO SIG .......................................................................................................................86 
4.4. CONCLUSÃO/AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ..........................................................................................131 

5. MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS134 
5.1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................134 
5.2. MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS ...................................135 
5.3. REFLEXÕES SOBRE O MODELO .............................................................................................................149 

6. CONCLUSÃO.............................................................................................................................................153 

7. BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................................156 



 

viii

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
Figura 1 – As componentes de um SIG. Fonte: [Martin 1996] ................................................................................. 11 
Figura 2 – Conjuntos de informação num SIG. Fonte: [site Esri-Espanha] .............................................................. 12 
Figura 3 – Geografia, Informação e Sociedade. Fonte: [Julião 1999] ...................................................................... 14 
Figura 4 – Camadas de dados de um SIG. Fonte: [ESRI, 2000].............................................................................. 15 
Figura 5 – Critérios fundamentais em desenvolvimento sustentável. Fonte: [Partidário 1999] ................................ 42 
Figura 6 – Algumas funções cartográficas por SIG [Maguire, 1989] ........................................................................ 63 
Figura 7 – Mapa de enquadramento do Concelho da Póvoa do Varzim .................................................................. 85 
Figura 8 – Estrutura Orgânica do Município da Póvoa de Varzim. Fonte: [Aviso nº786/2000]................................. 86 
Figura 9 – Etapas de desenvolvimento do SIG da CMPV........................................................................................ 89 
Figura 10 – Sequência de funções num SIG – Fonte: [De Man 1990] .................................................................... 94 
Figura 11 – Aplicação de Emissão de Plantas de Localização ................................................................................ 97 
Figura 12 – Exemplo de análise de circuitos de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos .......................................... 97 
Figura 13 – As três fases do SIG ............................................................................................................................. 98 
Figura 14 – Gestão da Informação adoptada para o desenvolvimento do SIG...................................................... 104 
Figura 15 – Estrutura da Base de Dados do Plano de Urbanização ...................................................................... 110 
Figura 16 – Inserção do SIG na estrutura no DGUA.............................................................................................. 113 
Figura 17 – Inserção do SIG na estrutura no DAF ................................................................................................. 114 
Figura 18 – Inserção do SIG na estrutura no DAF ................................................................................................. 114 
Figura 19 – Inserção do SIG na estrutura do DOM................................................................................................ 115 
Figura 20 – Partilha de dados a nível interno e externo com recurso ao ArcExplorer............................................ 117 
Figura 21 – Exemplo de uma pesquisa com recurso ao ArcExplorer (Caso dos dados cedidos aos Bombeiros) . 119 
Figura 22 – Exemplo de uma pesquisa com recurso ao ArcExplorer – Projecto de Processos de Construção..... 119 
Figura 23 – Interface (em desenvolvimento) para partilha interna da informação, com recurso ao ArcIms, acedida 
via browser. ............................................................................................................................................................ 120 
Figura 24 – Exemplo de pesquisas via Intranet (Pesquisa de Processos, PU, PDM e Pesquisa de Vias) ............ 121 
Figura 25 – Exemplo do mapa divulgado no site oficial da Câmara....................................................................... 122 
Figura 26 – Exemplo de uma pesquisa de Farmácias e Ruas ............................................................................... 123 
Figura 27 – Pesquisa de Património com a respectiva imagem associada............................................................ 123 
Figura 28 – Esquema de comunicação do SIG com a organização e com os munícipes. ..................................... 124 
Figura 29 – Reestruturação da integração do SIG na estrutura orgânica da Autarquia (Hipótese A) .................... 129 
Figura 30 – Reestruturação da integração do SIG na estrutura orgânica da Autarquia (Hipótese B) .................... 130 
Figura 31 – Principais elementos do Modelo ......................................................................................................... 135 
Figura 32 – Definição de acções orientadas para a Autarquia............................................................................... 137 
Figura 33 – Organograma genérico das autarquias locais. Fonte: [Tenedório, et al, 2004] ................................... 139 
Figura 34 – Caminho “normal” de um pedido de informação entre técnicos e pedido de informação com 
relevância politica entre técnicos das autarquias. Fonte: [Tenedório et al, 2004] .................................................. 140 
Figura 35 – Proposta de estrutura organizacional das autarquias. Fonte: [Tenedório et al, 2004] ........................ 141 
Figura 36 – Definição de acções orientadas para o SIG ........................................................................................ 143 
Figura 37 – Definição de acções orientadas para o Ambiente Externo.................................................................. 148 

ÍNDICE DE TABELAS  
Tabela 1 – Tipos de medidas de dados geográficos. Fonte: [Queiroz e Ferreira, 2006] .......................................... 28 
Tabela 2 – Instrumentos de Gestão Territorial ......................................................................................................... 55 
Tabela 3 – Variáveis fundamentais ao processo de planeamento. Fonte: [Partidário 1999] e [Reis 1993].............. 60 
Tabela 4 – Descrição das várias formas de cartografia. Adaptado de [Matos 2001; Reis 1993; Caetano et al., 
2001] ........................................................................................................................................................................ 62 
Tabela 5 – Estrutura do modelo de implementação de um SIG. Fonte: [Severino 2006]......................................... 80 
Tabela 6 – Cronologia da evolução do SIG no Município da Póvoa de Varzim, destacando 3 fases fundamentais.87 
Tabela 7 – Software do SIG da CMPV – Fonte: Manuais respectivos. .................................................................. 102 
Tabela 8 – Resumo do levantamento da fonte de dados na Autarquia.................................................................. 108 



INTRODUÇÃO 

1

  

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

O rápido crescimento e desenvolvimento sócio-económico nas últimas décadas 

revelaram uma acentuada expansão das cidades com o consequente aumento de redes 

de infra-estruturas, de equipamentos, e estruturas diversas, que transformam 

constantemente o território. Este nível de desenvolvimento obriga as entidades gestoras 

a tomarem medidas elaborando planos e tomando decisões, tendo por base um elevado 

volume de dados que são recolhidos num curto espaço de tempo.  

Surge assim a necessidade de recorrer a ferramentas de apoio, que resolvam o 

problema do armazenamento e gestão de elevado volume de informação, que permitam 

efectuar análises espaciais, simulações, ou seja uma ferramenta de apoio à decisão e 

apoio ao desenvolvimento equilibrado da evolução humana e da sua interacção com a 

cidade e com o meio ambiente. 

Tais factos passaram a ser analisados e explorados quanto ao seu contexto 

espacial, o que é possível recorrendo a ferramentas adequadas. Tais ferramentas são os 

SIG que permitem a integração de informação inerente aos mais diversos conteúdos e 

temas da actividade humana. Estes constituem instrumentos que permitem simular o 

funcionamento complexo da realidade, antecipando-se aos acontecimentos, gerando 

soluções alternativas, constituindo meios indispensáveis de construção do futuro, pelo 

apoio que podem prestar a um maior número de decisões fundamentadas.  

Os SIG’s constituem “Um conjunto integrado de software e dados digitais, usados 

para visualizar e controlar informação sobre espaços geográficos, analisar 

relacionamentos espaciais, e modelar processos espaciais. O SIG fornecem uma 

estrutura para recolha e organização de dados espaciais e informação relacionada de 

modo que possa ser exibida e analisada”.1 

 

 

                                                 
1 ESRI – Dicionário Online (GIS Dictionary - ESRI Support, Agosto, 2006)) 
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Problemática 

O valor da informação aumenta à medida que ela é partilhada e utilizada por 

múltiplos elementos dentro de uma organização. A informação geográfica ou 

desempenha, segundo o Livro Verde para a Sociedade da Informação, "uma função 

essencial nas actividades de planeamento territorial, encontrando importantes aplicações 

no domínio autárquico" [LVSI 1997]. A identificação dessas actividades, constitui um 

passo essencial na definição do "projecto" SIG, a par do levantamento de meios, da 

calendarização de tarefas, da definição de metas de execução que facilitem a obtenção 

de resultados e dêem evidência ao trabalho efectuado.  

As aplicações SIG possibilitam uma rápida utilização e exploração do sistema 

implementado e disponibilizam aos vários serviços municipais o acesso à informação 

estruturada, com vantagens evidentes na redução de tempo e esforço na realização das 

suas actividades. A definição devidamente fundamentada do projecto SIG e a sua 

articulação e integração nas actividades correntes da Autarquia são determinantes para o 

compromisso assumido pelos seus responsáveis e pelo consequente sucesso do SIG.  

Após a execução de programas de apoio à implementação dos SIG nas autarquias 

locais como é o caso do Programa de apoio à implementação de Sistemas de Informação 

Geográfica (PROSIG), surgem indicadores que revelam factores de estrangulamento 

como a insuficiência de recursos humanos; indefinição do “projecto” SIG, aliada à 

incapacidade na definição dos objectivos e das prioridades; desarticulação entre o SIG e 

as actividades correntes dos Municípios [Mourão e Gaspar,1999]. 

Constatou-se que alguns Municípios apresentam carências ao nível da 

disponibilização de informação cartográfica em formato digital, não existindo um correcto 

levantamento da realidade física necessária ao planeamento e à gestão municipal, o que 

torna impossível a implementação do SIG, influenciando negativamente a adesão à 

tecnologia SIG por parte da Administração Autárquica. 

Segundo estudos elaborados pelo CNIG (Centro Nacional de Informação 

Geográfica) sobre a adesão dos Municípios ao Programa PROSIG (avaliação de 1994 a 

1999) 65% dos municípios do Continente reúnem as condições mínimas para a 

instalação de um SIG. Apesar desta tecnologia ainda se encontrar numa fase embrionária 

em muitos municípios, os indicadores apresentados neste estudo não são, no entanto, 

caracterizadores do avanço da utilização desta tecnologia e da concretização de 
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 soluções, que optimizem recursos e explorem potencialidades que esta tecnologia 

proporciona.  

No que respeita aos recursos humanos verificaram-se dificuldades ao nível da 

constituição das equipas técnicas encarregues da concepção e arranque do sistema, 

bem como insuficiências de formação e de currículo adequados nas áreas de 

planeamento e tecnologias em causa. Ainda ao nível dos recursos humanos, identifica-se 

ainda uma questão crítica, não existe a definição do perfil de um técnico de Tecnologias 

da Informação Geográfica (TIG), ou seja tecnologias orientadas ao tratamento da 

informação geográfica, como é o caso dos SIG, tecnologia central nesta dissertação. 

Um outro factor de estrangulamento que condiciona o sucesso destes projectos é a 

deficiente interligação entre os serviços municipais e os utilizadores da informação. 

O quadro da realidade dos SIG nas Autarquias apresenta inúmeras dificuldades. O 

SIG não é pensado como uma prioridade, os problemas imediatos do quotidiano são 

mais urgentes, relegando-se para segundo plano a gestão e manutenção da informação 

no SIG. Entre as dificuldades encontradas destacam-se hábitos de trabalho difíceis de 

mudar; desconhecimento das potencialidades do SIG, das suas vantagens no auxílio às 

tarefas desempenhadas nos diversos serviços; pouco rigor ou inexistência de informação 

essencial; rede informática sem capacidade de resposta adequada; uma certa inércia 

organizativa. Estes obstáculos, legislativos, organizativos, comportamentais, culturais, 

económicos e educacionais, não se revelam tarefa fácil de gerir. 

Nas Autarquias existem serviços de apoio importantes e fundamentais mas que 

trabalham de forma desarticulada, o que dificulta o sucesso dos SIG. Este sucesso passa 

pela base de apoio na implementação, formação, dados, diluição de obstáculos inerentes 

à função pública, política, resistência à inovação, cujo apoio direccionado poderia salvar 

muitos projectos do fracasso.  

Outros obstáculos que se colocam são os financeiros da mesma forma que se 

colocam com as implementações das tradicionais Tecnologias da Informação (TI). 

Apesar dos obstáculos apresentados existe cada vez mais a consciência da 

importância, das vantagens e das potencialidades da integração e desenvolvimento do 

SIG no seio das organizações em geral.  

 

 



INTRODUÇÃO 

4

  

1.2. FINALIDADE E OBJECTIVOS 

Nos últimos anos tem-se assistido em Portugal a uma emergência dos SIG’s, pois 

estes começaram a ganhar importância como uma TI que possui ferramentas poderosas 

para pensar o espaço e apoiar a actividade de planeamento e gestão do território.  

A associação de bases de dados alfanuméricas a elementos de natureza gráfica 

(pontos, linhas, polígonos) constituintes de mapas e cartas, isto é, o processo de 

georeferenciação de bases de dados no sentido de constituir um SIG tem-se assumido, 

como uma das mais importantes e recentes tecnologias baseadas em meios informáticos 

que envolvem a componente espacial como sistema de apoio à decisão, como sistema 

de localização dos mais diversos acontecimentos. 

Sendo estas tecnologias devidamente implementadas podem constituir uma mais 

valia no apoio à gestão do conhecimento Autárquico. Estas apresentam uma enorme 

aplicação ao nível do desenvolvimento regional e do ordenamento do território, gestão de 

recursos naturais, gestão de infra-estruturas, gestão de sistemas de transportes, estudos 

de mercado (geomarketing), gestão dos mais diversos serviços como redes de escolas, 

redes de equipamentos, redes de comunicação, localização de indústrias, entre outras. 

 Várias organizações públicas, como municípios, comissões de coordenação, 

ministérios, direcções gerais, e também várias organizações privadas, pretendem a 

propagação dos SIG’s para estes fins, no entanto carecem de capacidade técnica de 

coordenação, estruturação e organização quer na sua implementação e 

desenvolvimento, quer no tratamento dos dados, o que motiva o seu insucesso ou 

abandono. 

Torna-se urgente portanto, que as definições das metodologias sejam devidamente 

ponderadas e estruturadas de modo a que o SIG possa contornar todos os obstáculos e 

tenha êxito na sua implementação e funcionamento. 

Atendendo à finalidade deste trabalho que se destina à identificação de um modelo 

para a disseminação da informação geográfica nas Autarquias Locais com recurso às 

capacidades da tecnologia SIG, definiram-se como objectivos principais a desenvolver 

neste trabalho no sentido de se encontrar a base necessária à constituição deste modelo: 

 Análise bibliográfica sobre os SIG, desde os conceitos até uma abordagem mais 

aprofundada dos seus constituintes, enumerando ainda as vantagens desta 



INTRODUÇÃO 

5

 tecnologia. 

 Estudo das vantagens e impactos da implementação dos SIG nas Autarquias 

Locais, com uma abordagem à organização e função das Autarquias, destacando a 

informação como elemento essencial à prossecução das actividades com vista ao 

ordenamento do território. Estas actividades visam desenvolver de modo 

equilibrado a organização do espaço. 

 Apresentação do caso prático de implementação de um SIG no Município da 

Póvoa de Varzim, de forma a identificar as potencialidades dos SIG ao serviço de 

uma Autarquia e a verificar os procedimentos seguidos e a eficácia dos mesmos. 

 Identificação de um modelo de disseminação de informação geográfica nas 

Autarquias Locais, baseado no caso de estudo apresentado. 

 

1.3. METODOLOGIA 

Pretende-se com este trabalho reunir um conjunto de princípios e bases para a 

constituição de um SIG na óptica da partilha e gestão da informação gerada e utilizada 

por estes para procurar responder aos objectivos descritos anteriormente. 

A sustentação deste trabalho tem como base a consulta de bibliografia sobre SIG´s 

e sobre a sua importância para as Autarquias Locais, bem como o conhecimento prático 

de implementação e de gestão de um SIG no Município da Póvoa de Varzim. 

O desenvolvimento deste modelo assenta sobretudo na dinâmica gerada pela 

tecnologia SIG, integrada na estrutura autárquica da Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim, na forma como se trata a informação e principalmente como esta deve ser 

partilhada dentro e fora da Autarquia. 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é iniciada com uma introdução ao trabalho que será efectuado, e 

na qual é realizada uma abordagem ao tema através do seu enquadramento, 

problemática, finalidade e objectivos, assim como uma descrição da estrutura a 

desenvolver ao logo da dissertação.   

O desenvolvimento deste trabalho assenta na revisão de literatura sobre os SIG, 

suas ferramentas e capacidades, o que é descrito no Capítulo 2. Neste capítulo, é 
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 realizada uma abordagem aos SIG em geral, destacando a sua evolução histórica, a 

importância da informação geográfica, da análise espacial e, finalmente, destacando a 

importância da Internet como impulsionadora da disseminação da informação geográfica 

e dos próprios sistemas SIG. 

Posteriormente, no Capítulo 3, é abordada a importância dos SIG ao serviço das 

Autarquias Locais. Neste capítulo é realizada uma descrição das Autarquias em termos 

funcionais e organizacionais, são referidas as principais orientações no domínio da sua 

acção no Planeamento e Gestão do Território, de forma a destacar a sua importância 

como sendo um dos principais “berços” de acolhimento da tecnologia SIG. Neste capítulo 

procura-se, ainda, mostrar a importância da informação disponibilizada pelos SIG’s para 

as Autarquias. 

Após esta descrição mais geral, apresenta-se uma análise mais exaustiva sobre a 

Autarquia da Póvoa de Varzim, a qual é sintetizada no Capítulo 4. Esta Autarquia tem um 

SIG em funcionamento, cuja implementação e desenvolvimento permitiram identificar um 

conjunto precioso de directrizes que foram utilizadas para identificar um modelo que pode 

ser, por um lado, utilizado por outras Autarquias, e por outro lado, utilizado pela própria 

Autarquia num processo de melhoria contínua do SIG em funcionamento. 

O modelo para a disseminação de informação geográfica nas Autarquias Locais é 

apresentado no Capítulo 5. Este modelo reúne um conjunto de orientações resultantes de 

uma avaliação dos vários temas abordados nos capítulos anteriores, com vista ao 

aproveitamento dos SIG’s nas Autarquias como uma ferramenta para potenciar a 

informação e a sua partilha de forma a criar na Autarquia uma ligação forte entre esta e o 

SIG e o seu mundo exterior. 

Por fim, o Capítulo 6 conclui este trabalho sistematizando os resultados 

conseguidos e identificando um conjunto de propostas de trabalho futuro que dêem 

continuidade ao trabalho aqui iniciado. 
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2. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

2.1. INTRODUÇÃO 

Qualquer pessoa já fez uma análise semelhante à que um SIG permite, pensar no 

melhor caminho para chegar a uma cidade próxima, analisar e cruzar informação 

referente a um negócio em perspectiva, de forma à obtenção de referências para uma 

escolha mais fundamentada. 

Um SIG é um sistema composto por software, hardware, pessoas e dados, que em 

conjunto possibilitam localizar geograficamente, armazenar, pesquisar e cruzar as 

características dos elementos presentes no mundo real, permitindo uma integração da 

informação de forma a produzir nova informação. Estes sistemas ganharam um impulso 

bastante positivo com a evolução tecnológica dos últimos anos, potenciado pelas Novas 

Tecnologias da Informação (NTI), nomeadamente a Internet e as comunicações móveis. 

Sendo o SIG uma TI, interessa aqui clarificar alguns dos termos que vão ser 

utilizados ao longo deste documento, que embora não constituam objecto deste estudo 

se interligam e se relacionam, como é o caso de: Informação, Sistemas de Informação, 
Tecnologias da Informação e Novas Tecnologias da Informação. 

Informação “é aquele conjunto de dados que quando fornecido adequada e 

atempadamente, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe ficando a mesma 

mais habilitada a desenvolver determinada actividade ou a tomar determinada decisão 

[Galliers 1987]”2. 

“A utilidade e valor da informação são determinados pelo utilizador nas suas acções 

e decisões, não sendo por si só uma característica dos dados [Davis e Olson, 1985; 

Liebenau e Bckhouse, 1990]. Assim, a utilidade e o valor da informação depende do 

contexto em que é utilizada [Avison e Fitzgerald, 1988; Galiers, 1987]”3. 

“A informação é também considerada e utilizada em muitas organizações como um 

factor estruturante e um instrumento de gestão da organização [Zorrinho 1991], bem 

como uma arma estratégica indispensável para a obtenção de vantagens competitivas 

[Porter, 1985]”3. 

                                                 
2 Autor citado em [Amaral e Varajão, 2000] 
3 Autores citados em [Amaral e Varajão, 2000] 
3  
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 Sistema de Informação (SI) “é um sistema que reúne, guarda, processa e 

faculta informação relevante para a organização (...), de modo que a informação é 

acessível e útil para aqueles que a querem utilizar, incluindo gestores, funcionários, 

clientes, (...). Um Sistema de Informação é um sistema de actividade humana (social) que 

pode envolver ou não a utilização de computadores ([Buckinghan, et al. 1987] pág. 18)”3. 

Tecnologias de Informação (TI) “são o conjunto de equipamentos (Hardware) e 

suportes lógicos (Software) que permitem executar tarefas como aquisição, transmissão, 

armazenamento, recuperação e exposição de dados ([Alter 1992] pág. 9)”2. 

“Os Sistemas de Informação baseados em Tecnologias da Informação e da 

Comunicação pressupõe, pois, uma actividade de concepção integrada e harmoniosa, 

aprioristicamente desenvolvida que, previamente à sua construção e disponibilização, 

contemple a morfologia e a fenomenologia gestiva e organizacional, numa perspectiva 

sistémica, dinâmica e que integre os Sistemas de Informação no ambiente endógeno e 

exógeno da unidade económica – solução que há-de responder a exigências da 

operacionalidade e da viabilidade técnica e económica” (Professor Almiro de Oliveira).4 

Novas Tecnologias da Informação (NTI) englobam os novos modos de 

comunicação por satélite, pela democratização da micro-informática e das tecnologias 

multimédia, bem como pela generalização de redes mundiais tais como a Internet 

[Tenedório et al. 2004]. 

“Nos últimos anos as linguagens dos sistemas e da tecnologia mudaram, o e-

commerce e o e-business tornaram-se comuns, os novos termos e- introduziram uma 

nova importância para as TI e para os SI e aumentaram o seu interesse para as 

organizações” [Ward e Peppard, 2002]. 

 “As NTI possibilitam o acesso à informação sobre o município em que trabalhamos, 

em que residimos, em que nos movimentamos e em que convivemos. Possibilitam, 

também, o conhecimento das propostas políticas e técnicas sobre o presente e sobre o 

futuro do nosso Município” [Tenedório et al. 2004].  

 “As TI, em geral e os SIG’s em particular, são ferramentas de recolha, 

armazenamento, análise, modelação, simulação, visualização e disponibilização de 

dados geográficos essências no suporte à decisão, constituindo-se como uma realidade 

                                                 
3  
2 Autor citado em [Amaral e Varajão 2000] 
4 Prefácio da sua autoria em [Anunciação 1997] 
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 fundamental no domínio da Administração Pública Local, contribuindo também, para 

a evolução da sociedade da informação e da e-cidadania municipal” [Tenedório et al. 

2004].  

O rápido crescimento e desenvolvimento sócio-económico nas últimas décadas 

revelaram uma acentuada expansão das cidades, consequente aumento de redes de 

infra-estruturas, de equipamentos, e estruturas diversas, que transformam 

constantemente o território. Este nível de desenvolvimento obriga as entidades gestoras 

a tomarem medidas, elaborando planos e tomando decisões de forma a gerir essa 

evolução, tendo por base um elevado volume de dados que ocorrem num curto espaço 

de tempo.  

Surge assim a necessidade de recorrer a ferramentas de apoio, que resolvam o 

problema do armazenamento e gestão do elevado volume de informação, que permitam 

análises de informação diversa e complexa, com vista ao desenvolvimento equilibrado da 

evolução humana e da sua interacção com o território e com o meio ambiente. 

"As decisões tomadas por alguém, melhor informado e melhor treinado na 

utilização e SIG, serão melhores a longo prazo do que as de outros" ([Goodchild, 1998], 

pág. 4)5. 

Os SIG´s surgem como uma ferramenta poderosa, com capacidade de armazenar e 

gerir informação geográfica e alfanumérica de forma interligada e estruturada, 

constituindo uma ferramenta essencial de apoio à decisão, que no panorama actual das 

sociedades desenvolvidas, é fundamental para o auxílio de todas as tarefas de gestão, 

que têm por base a variável espacial. 

 

2.2. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

O que distingue os SIG de outros SI é a sua capacidade de gerir informação 

geográfica baseada na topologia, sendo uma das características básicas e fundamentais 

do seu funcionamento. Consiste num procedimento matemático que permite as 

operações de relações espaciais, facilitando o armazenamento e tratamento dos dados 

de forma mais eficiente, permitindo ainda a realização de funções analíticas complexas. 

São muitas as definições descritas por diversos autores, dando ênfase a vários 

aspectos dos SIG, que na sua generalidade incluem as características fundamentais de 
                                                 
5 Autor citado em [Julião 1999] 
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 referência espacial e análise de dados. 

 “O propósito de um SIG tradicional, acima de tudo, a análise espacial. Portanto, a 

captura dos dados e a produção cartográfica podem ser limitadas. As características da 

base de dados cartográfica (exactidão, continuidade, complexidade, etc.) são tipicamente 

apropriadas para produção de mapas em pequena escala. Os dados podem estar 

disponíveis na forma vectorial ou raster. A topologia é geralmente a única estrutura de 

dados subjacente para análise espacial” [Huxhold 1991]. 

“Um SIG é um recurso para preparar, apresentar, interpretar factos relativos à 

superfície da Terra. Esta é uma definição ampla porém, uma definição consideravelmente 

restrita é empregada mais frequentemente. Um SIG é um conjunto de hardware e 

software, desenvolvido especificamente para a aquisição, manutenção e uso de dados 

cartográficos” [Tomlin 1990]. 

“SIG é um sistema de informação que é concebido para trabalhar com dados 

referenciados por coordenadas geográficas ou espaciais. Por outras palavras, um SIG é 

um sistema de bases de dados com capacidades específicas para lidar com dados 

espacialmente referenciados (…). De certo modo, um SIG pode ser pensado como um 

mapa de ordem superior” [Star e Estes, 1990]. 

Os SIG permitem gerar e manusear informação que não seria possível de outro 

modo. As suas componentes essenciais são discutidas por vários autores de forma 

similar, mas essencialmente resumem-se às seguintes: [Martin 1996]  

Os dados espaciais derivados de fontes variadas, como fotografia aérea, 

levantamentos cartográficos, detecção remota, censos, entre outros; cuja principal 

finalidade é a de agregação e integração da informação georeferenciada de várias fontes.  

Recursos Humanos constituem a componente fundamental para lidar com os 

procedimentos complexos desta tecnologia, desde o levantamento, armazenamento, 

tratamento, apresentação e análise dos dados. Estas operações requerem capacidades e 

conhecimentos adequados por parte dos utilizadores. 

Hardware, que engloba a CPU (Unidade Central de Processamento), 

armazenamento (disco duro, discos ópticos, drives de CD_Rom), dispositivos de entrada 

dos dados (scaners, mesas digitalizadoras) e dispositivos de saída (impressoras, 

plotters,). 

Software, apropriado para processamento da informação espacial, engloba duas 
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 componentes fundamentais: gestão da base geográfica e da base alfanumérica. 

As operações inerentes aos SIG são apresentadas de seguida e ilustradas na 

Figura 1 [Martin 1996]: 

Recepção, introdução e correcção de dados para o sistema, onde as operações 

são recolha, introdução e correcção dos dados através da digitalização manual, 

rasterização, digitação via teclado, recuperação de outros sistemas de bases de dados. 

Armazenamento e organização são mecanismos que incluem o controle do 

armazenamento físico dos dados. 

Manipulação e análises, capacidade de manipular a informação espacial. 

Saída de dados e representação gráfica constituem uma importante ferramenta 

de apresentação dos dados espaciais, envolve a exportação dos dados do sistema do 

computador para uma forma legível pelo ser humano. 

             

 

Figura 1 – As componentes de um SIG. Fonte: [Martin 1996] 

 

Um SIG constitui um conjunto organizado de hardware, software, dados geográficos 

e pessoas destinados a capturar, armazenar, alterar, manipular, analisar e exibir de forma 

eficiente todas as formas de informação geograficamente referenciadas. [ESRI 1997] 

Segundo Jack Dangermond, presidente da ESRI (2003) “O SIG está a evoluir de 
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 uma abordagem a bases de dados para uma abordagem ao conhecimento” 6 

Um SIG é um sistema para a gestão, análises e visualização de conhecimento 

geográfico, o qual se estrutura em diferentes conjuntos de informação (figura 2)7: 

 

 

Figura 2 – Conjuntos de informação num SIG. Fonte: [site Esri-Espanha] 

 
Mapas interactivos. Proporcionam uma visão interactiva da informação geográfica 

que permite dar resposta a questões concretas. Os mapas proporcionam ao utilizador as 

ferramentas necessárias para interactuar com a informação geográfica. 

Dados Geográficos. Na base de dados inclui-se informação vectorial e raster, 

modelos digitais de terreno, redes lineares, informação procedente de estudos 

topográficos, topologias e atributos. 

Modelos de Geoprocesamento. São fluxos de processos que permitem 

automatizar tarefas que se repetem com frequência, permitindo o cruzamento de diversos 

modelos. 

Modelos de dados. A informação geográfica em Geodatabase é algo mais que um 

conjunto de tabelas armazenadas num SGBD (Sistema de Gestão de Bases de Dados). 

Incorpora, regras de comportamento e integridade da informação. Tanto o esquema, 

como o comportamento e as regras de integridade da informação geográfica representam 

um papel fundamental num SIG. 

                                                 
6 Site da ESRI – Espanha (http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=285 (Setembro 2006)) 
7 Descrição apresentada no site da ESRI – Espanha (http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=285) (Setembro 2006) 
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 Metadatos. São dados que descrevem a informação geográfica, fornecendo 

informação como proprietário, formato, sistema de coordenadas, extensão, etc. da 

informação geográfica. Um catálogo de metadatos permite ao utilizador organizar, 

realizar pesquisas e aceder a informação geográfica partilhada. Qualquer catálogo de 

metadatos deve ter ferramentas disponíveis para gerar, editar e sincronizar-se de forma 

automática com a informação que descrevem os metadatos.  

Essencialmente um SIG permite associar informação alfanumérica a elementos que 

constituem a superfície terrestre e criar relacionamentos diversos que vão gerar nova 

informação, que permitem apoiar na tomada de decisão, constituindo um apoio 

fundamental para as organizações que interferem com a gestão do espaço terrestre.  

 

A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

“A informação geográfica, nas suas diferentes componentes, põe à disposição do 

decisor, do cientista e do cidadão os dados indispensáveis às acções de planeamento, 

gestão de recursos e actividades correntes do quotidiano das sociedades. Interessa pois 

que essa informação seja fiável, actualizada, versátil e disponível no tempo e local certo 

de forma adequada” 8. 

Toda a informação com referência à Terra tem uma localização e designa-se de 

informação geográfica [Chorley 1987]9. 

Os fenómenos do mundo real constituem uma realidade complexa dominada por 

interacções recíprocas entre sistemas humanos e sistemas naturais em permanente 

dinamismo e evolução. Tais fenómenos, apenas estudados no passado de uma forma 

vaga e superficial passaram a ser analisados e explorados quanto ao seu contexto 

espacial, por meio de ferramentas adequadas. Tais ferramentas são os SIG que 

constituem instrumentos que permitem simular o funcionamento complexo da realidade, 

antecipando-se aos acontecimentos, gerando soluções alternativas sendo portanto meios 

indispensáveis de construção do futuro pelo apoio que podem prestar a um maior número 

de decisões fundamentadas. 

“O conceito de informação geográfica não se limita à informação cartográfica; ele 

deverá ser entendido num sentido lato que engloba todo o tipo de dados directamente 

materializáveis sobre a representação cartográfica e susceptíveis de análise espacial. Ou 
                                                 
8 Coronel Mourato Nunes, Director do IGeoE, em sessão pública de apresentação do site “GEOCID”, 25 de Junho de 1999. 
9 Autor citado em [Reis 1993]. 
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 seja, engloba todo o tipo de informação cartográfica, mais a informação de índole 

quantitativa e/ou qualitativa georeferenciável, representando cerca de 80 a 90% do 

universo da informação existente. Poder-se-á assim dizer que a Sociedade de 

Informação é, na realidade, uma Sociedade de Informação Geográfica ou 

Georeferenciável” [Julião 1999]. A Figura 3 destaca o papel da Informação Geográfica e 

da Geografia no campo de acção da Sociedade da Informação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Geografia, Informação e Sociedade. Fonte: [Julião 1999] 

 

"Informação Geográfica é mais do que apenas mapas. Inclui todos os conjuntos de 

dados (...) que podem ser referenciados a uma localização específica. (...) É importante 

enfatizar que a dimensão geográfica de um conjunto de dados pode ser explícita (ex: um 

dos seus atributos) mas também implícita embebida no sentido da sua descrição. Por 

exemplo, uma política para áreas de habitação degradada tem uma dimensão geográfica 

implícita que pode ser identificada (...). Dada esta definição abrangente, a maioria da 

informação recolhida, analisada e mantida (...) é geográfica, porque pode ser 

referenciada a uma localização através de um endereço, código postal, limite 

administrativo, coordenadas ou implicitamente" [AGILE 1999]10. 

                                                 

10 Autor citado em [Julião 1999]. 
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 Compreender a distribuição espacial de dados provenientes de fenómenos ocorridos 

no espaço constitui hoje um grande desafio em diversas áreas do conhecimento, seja em 

saúde, ambiente, geologia, sociologia, engenharia, e mais recentemente para a área da 

tecnologia. 

A Geografia apresenta-se para os SIG como uma ferramenta de integração de toda 

a informação susceptível de ser referenciada a um ponto na terra, uma ocorrência, uma 

descrição de determinado elemento, constituindo camadas de informação que se 

relacionam espacialmente, permitindo gerar nova informação. O eixo de ligação está na 

localização geográfica (figura 4). 

 

Figura 4 – Camadas de dados de um SIG. Fonte: [ESRI, 2000] 

A expressão “dados espaciais ou informação geográfica” refere-se a qualquer tipo 

de dados que descrevem fenómenos aos quais esteja associada alguma dimensão 

espacial. Os dados utilizados em SIG pertencem a uma classe particular de dados 

espaciais: os dados georeferenciados ou dados geográficos. A expressão denota dados 

que descrevem factos, objectos e fenómenos associados à sua localização sobre a 

superfície terrestre, num certo instante ou período de tempo. Dados georeferenciados 

são caracterizados a partir três componentes fundamentais: [Câmara et al., 1996]: 

 Características não-espaciais: descrevem o elemento em estudo (ex: nome e tipo 

da variável);  
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  Características espaciais: informação sobre a localização espacial do 

elemento, ou seja, a sua georeferenciação, associada a propriedades geométricas 

e topológicas;  

 Características temporais: identificam o intervalo de tempo para o qual os 

dados são considerados, isto é, quando foram recolhidos e qual a sua validade.  

 

 

2.2.2. SISTEMAS DE REFERENCIAÇÃO ESPACIAL 

A Referenciação Espacial (ou Referenciação Geográfica ou mesmo 

Georeferenciação ou sistema de Georeferenciação) constitui um conjunto de técnicas 

digitais que permitem interligar a informação a uma posição geográfica, ou seja permitem 

a atribuição de sistemas coordenadas (ou referenciação dos elementos) aos pontos, 

linhas ou polígonos que representam a superfície terrestre. Constitui uma forma de 

localização dos dados na sua origem exacta.  

A referenciação espacial é o uso automatizado de informação que está vinculada a 

um determinado lugar no espaço, seja por meio de um simples endereço ou por 

coordenadas. Os sistemas de coordenadas representam pontos no espaço a 2 ou 3 

dimensões, e constituem uma forma de organizar a informação espacial. 

A referenciação espacial pode ser efectuada por intermédio de vários sistemas 

como é o caso da fotografia aérea e da detecção remota, do SIG, sendo a este que 

daremos maior ênfase nesta dissertação.  

De referir ainda, a utilização do GPS (Global Positioning System), que possibilita a 

demarcação de pontos pelo estabelecimento de coordenadas exactas do local, com 

elevada precisão, obtida através de uma rede de satélites orbitais, este sistema permitiu 

que se atingisse uma precisão extremamente elevada na coordenação de pontos à 

superfície terrestre e também a instalação de antenas receptoras em aviões e satélites de 

observação da Terra, e funciona já como um contribuinte notável para a resolução do 

problema de determinação de coordenadas espaciais.  

Como foi focado na subsecção anterior, a informação georeferenciada é 

caracterizada fundamentalmente por três componentes: Características não-espaciais, 

ou seja uma medida, manifestada por uma descrição ou valor, classe ou qualidade; 

Características espaciais como a sua localização espacial expressa por coordenadas 
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 (tais como, latitude e longitude); e as Características temporais como o tempo. 

Estas características espaciais traduzem a referência à sua informação relativa a sua 

posição no globo terrestre. 

“As TIG actuais permitem fazer a ligação e a interligação entre as componentes 

gráficas e as componentes alfanuméricas (que podem incluir dados do tipo quantitativo 

ou qualitativo, organizados por sistemas de referenciação espacial, considerados como a 

forma mais adequada de organizar a informação espacial) permitindo quer bases comuns 

para a sua utilização pelo maior número de utilizadores. Uniformizam o processamento 

de dados estabelecendo um conjunto de chaves geográficas, unidades de referência e 

topónimos, universais para o conjunto das aplicações ligadas ao território municipal 

dentro e fora da organização” [Reis 1993]. 

“Independentemente da forma como a informação geográfica é estruturada ou 

apresentada, a atribuição de coordenadas a pontos é indissociável do processo de 

representação geográfica” [Matos 2001]. 

Considere-se, a título de exemplo, que para uma determinada região: um geólogo utiliza 

um SIG para determinar a distribuição de um determinado mineral numa área de 

sondagem, e para tal recorre a um conjunto de amostras de campo; um Eng.º Florestal 

utiliza o mesmo com o objectivo de compreender a distribuição florestal, através do 

levantamento das classes; um agrónomo, utiliza o SIG com o objectivo de estudar a 

ocupação agrícola, recorrendo ao levantamento dos dados do terreno e classificando-os 

com base em classes predefinidas; um urbanista utiliza o SIG para elaborar e representar 

os planos, através da implementação das suas metodologias e da representação de 

classes e condicionantes; um sociólogo utiliza um SIG para entender e quantificar o 

fenómeno da evolução da população. 

O que há de comum em todos os exemplos mencionados? Cada especialista 

trabalha com conceitos da sua área de actuação, que são completamente diversas. Para 

utilizar um SIG, é preciso que cada especialista transforme os dados e métodos da sua 

área em representações digitais. Após esta transformação, torna-se fundamental partilhar 

os dados de estudo das diferentes áreas, que apesar de serem de origens diferentes se 

complementam. Aqui o espaço é um denominador comum fundamental para a junção 

destes diferentes tipos de dados que se complementam. Estes apresentam uma 

referência espacial comum que os relaciona, e que permite a realização de análises de 

sobreposição ou de proximidade.   
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 Do ponto de vista das aplicações, utilizar um SIG implica escolher as 

representações digitais mais adequadas para capturar a semântica dos diversos 

domínios de aplicação. Do ponto de vista da tecnologia desenvolver um SIG significa 

oferecer o conjunto mais amplo possível de estruturas de dados e algoritmos capazes de 

representar a grande diversidade de concepções do espaço [Pontes 2002]. 

O termo Georeferenciação descreve a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e 

que tem influenciando de forma crescente as áreas da Cartografia, Análise de Recursos 

Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planeamento Regional e Urbano 

[Pontes 2002]. 

Os SIG constituem ferramentas computacionais para Georeferenciação, permitem 

realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bases de 

dados georeferenciados. Tornam ainda possível automatizar a produção de documentos 

cartográficos. Pode-se dizer, de forma genérica, se o “onde” é importante para a sua 

organização, então o SIG é um sistema adequado ao seu trabalho [Pontes 2002]. 

 

Partilha de informação Geográfica 

A quantidade dos dados geográficos disponíveis em formato digital é bastante 

elevada e aumenta consideravelmente em cada ano. A constante procura pela melhoria 

dos canais de comunicação e o modo de trocar informação leva à pesquisa de novos 

processos padrão para transmitir informação. 

Com a evolução da georeferenciação, é cada vez mais marcante a necessidade de 

se utilizar estes dados, cuja recolha e manutenção são bastante caros, para o maior 

número de aplicações possível. Muitas vezes a partilha de informação não é possível, ou 

é fortemente dificultado pelas diferentes plataformas de hardware e software. Transferir 

dados de um formato para outro nem sempre é simples, mas poderia ser realizado 

utilizando programas apropriados, capazes de ler as informações e transformá-las num 

formato padrão, e vice-versa. No entanto, a experiência mostra que raramente se 

consegue uma conversão perfeita. Além disso, os formatos padronizados hoje utilizados 

têm uma capacidade muitas vezes insuficiente para representar todos os detalhes da 

informação geográfica que são necessários. 

Outra situação que pode ocorrer é aquela em que todos os utilizadores dispõem do 
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 mesmo SIG, mas os métodos e padrões utilizados para a recolha e a manutenção 

dos dados são diferentes, o que inviabiliza a sua utilização em conjunto. Por outro lado, 

verificam-se dificuldades no que diz respeito às burocracias e políticas de 

disponibilização dos dados. 

No sentido de resolver estes problemas, foi criado em 1994 o Open GIS Consortium 

(OGC), um corpo de governo, académicos, e organizações criadoras de tecnologia que 

se encontram para criar especificações de interfaces entre os produtos de SIG de 

vendedores diferentes e os levam a compartilhar e a disseminar dados geográficos. Este 

consórcio é responsável pela elaboração de um padrão denominado Open Geodata 

Interoperability Specification (OGIS), que é uma especificação abrangente da arquitectura 

de software para acesso distribuído a dados geo-espaciais e a recursos de 

georeferenciação em geral [Câmara et al, 1996]. 

Esta arquitectura é composta de três partes principais: 

 Open Geodata Model (OGM) [OGM 2001], que procura uma forma comum de 

representar a Terra e fenómenos relacionados a ela, matematicamente e 

conceptualmente; 

 OGIS Services Model, é um modelo de especificação para a implementação de 

serviços de acesso a dados geográficos, incluindo a sua gestão, manipulação, 

representação e partilha; 

 Information Communities Model, uma base para utilização do OGM e do OGIS 

Services Model para resolver para além dos problemas técnicos de 

interoperabilidade, os problemas inter-institucionais que interferem no processo. 

A ideia principal do OGIS é o estabelecimento de um padrão comum para a 

transferência de dados geográficos entre aplicações, estabelecendo uma “camada” de 

padronização entre clientes e servidores de informação geográfica. Isto possibilitará o 

acesso a qualquer base de dados geográfica por parte de qualquer aplicação, como um 

SIG, um CAD ou um software de Desktop Mapping.  

É neste contexto, da necessidade de padrões de troca de informação, que surge a 

Geography Markup Language (GML), como veículo de transporte e armazenamento de 

informação geográfica. 

Princípios da GML [OGC 2001] 

A GML é uma codificação em eXtensible Markup Language (XML) utilizada para 
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 transportar e armazenar informação geográfica, incluindo propriedades espaciais e 

não espaciais de elementos geográficos. A GML está construída no mundo envolvente da 

tecnologia XML, tecnologia esta que teve um grande impacto em quase todas as áreas 

de processamento de informação. 

A XML é um processo de codificar informação em texto. Não é propriamente uma 

linguagem mas antes uma meta-linguagem porque define e descreve a linguagem como 

acontece, a título de exemplo, com a gramática que descreve a língua Portuguesa 

(nomeadamente com os termos sujeito e predicado). 

Porquê codificar a informação em texto? Porque o texto beneficia das vantagens da 

simplicidade e da visibilidade. Os documentos de texto são fáceis de ler e de 

compreender, não só pelas máquinas mas também por pelos seres humanos. Além 

disso, o facto de um documento XML ser texto significa que poder ser lido e editado por 

um simples editor de texto. 

Assim, se ao texto se adicionar a codificação XML é dada a possibilidade de 

controlar o documento, consequentemente existe maior rigor da informação. 

A GML continua a ideia fundamental de separar o conteúdo da representação 

gráfica da informação. Preocupa-se com a representação do conteúdo da informação 

geográfica. Quando se fala de informação geográfica está-se a tentar apreender 

informação sobre as propriedades e a geometria dos objectos que constituem o mundo. 

Ou seja, representar informação geográfica num mapa ou informação geográfica com 

determinadas cores ou símbolos são preocupações que não estão associadas à GML. A 

GML, tal como a XML, vai representar informação geográfica sob a forma de texto. 

A GML fundamenta-se no modelo abstracto de geografia desenvolvido pelo OCG, 

que descreve o mundo em entidades geográficas designadas features ou elementos 

geográficos. 

O OCG define elementos geográficos como sendo “uma abstracção dos fenómenos 

do mundo real; é considerada elemento geográfico se estiver associada a uma 

localização relativa à superfície terrestre” [OGC 2001]. Assim, uma representação digital 

do mundo real pode-se considerar que seja um conjunto de elementos geográficos. 

Um elemento geográfico não é nada mais que uma lista de propriedades e 

geometrias, sendo as propriedades caracterizadas pelo seu nome, tipo e valor. As 

geometrias são compostas por blocos de construção geométricos como point, lineString, 
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 linearRing e polygon. 

Por motivos de simplicidade a especificação de GML restringiu-se à geometria 2D, 

contudo brevemente irão aparecer extensões que abordam a geometria 3D, assim como, 

relações topológicas entre elementos geográficos. No entanto, a GML já permite 

elementos geográficos bastante complexas, pois um elemento geográfico pode ser 

composta por outros elementos geográficos. 

Por exemplo, o elemento geográfico aeroporto pode ser constituída por outros 

elementos geográficos como hangares, pistas de descolagem, terminais de aeroporto, 

zonas de táxi, etc. 

Objectivos da GML 

A GML tem como principais objectivos: 

 Fornecer meios de codificação de informação espacial tanto para transportar 

como para armazenar dados, em particular no vasto contexto da Internet; 

 Ser suficientemente extensível para abranger uma grande variedade de tarefas 

espaciais desde a representação à análise; 

 Estabelecer princípios para um crescimento modular de SIG na Internet; 

 Permitir a codificação eficiente de geometria geo-espacial; 

 Proporcionar uma codificação, de fácil percepção, de informação espacial e suas 

relações espaciais; 

 Ser capaz de separar o conteúdo espacial e não espacial da informação da sua 

apresentação (gráficos ou outros); 

 Permitir fácil integração de dados espaciais e não espaciais, em particular nos 

casos em que a informação não espacial está codificada em XML; 

 Fornecer um conjunto de objectos de modelação geográfica comum para permitir 

a interoperabilidade de aplicações desenvolvidas independentemente. 

Esta padronização vem reforçar uma melhoria na partilha de informação, numa 

altura em que se vive a época da informação, da interacção, da procura constante de 

informação de uma forma célere e eficiente. 

Toda esta revolução tem lugar, em particular, na World Wide Web (WWW) que ao 

longo dos tempos tem vindo a mudar o modo como as organizações trabalham e 
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 interagem entre si, com os seus clientes e internamente com, e entre, os seus 

colaboradores. 

 

 

2.2.3. CONSTRUÇÃO DE BASES DE DADOS 

Na constituição de um SIG há a considerar uma base de dados gráfica 

topologicamente estruturada, organizada em camadas ou níveis, e uma base de dados 

alfanumérica associada que vai permitir a manipulação e inquirição dos dados a partir da 

localização geográfica, ou com base nos atributos associados às entidades espaciais (Ex: 

Freguesia, Concelho, mancha agrícola, construção e outros). 

O desenvolvimento de um SIG constitui uma operação faseada, cujo passo 

fundamental é a estruturação delineada do sistema de gestão dos dados espaciais e 

alfanuméricos, englobando três campos importantes: 

 Levantamento e actualização da informação geográfica e alfanumérica; 

 Armazenamento e tratamento dos dados recolhidos; 

 Exploração e difusão da informação. 

O passo importante para a implementação de um SIG é a criação da base de dados 

digital cartográfica e o desenho da base de dados alfanumérica. É fundamental para a 

base cartográfica, organizar a informação a armazenar, estruturando-a em grupos de 

níveis/camadas ou temas de informação tendo em conta o tipo de informação (pontos, 

linhas, polígonos...), os agrupamentos lógicos (pelas características que representam), e 

a finalidade dos dados, bem como o modo como irá ser usada e representada. 

Relativamente à base alfanumérica é fundamental a definição do tipo, quantidade e 

qualidade de informação a introduzir no sistema. 

É fundamental compreender o modelo de representação dos mapas num SIG, isto é, 

como os mapas digitais são criados e armazenados, possibilitando deste modo, entender 

o desenho da base de dados. 

De seguida será analisado o tratamento da informação dentro de um SIG, desde a 

entrada à saída dos dados, possibilitando a introdução de nova informação, gerando 

nova informação. 
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 Como foi dito na subsecção 2.2, um SIG distingue-se pela sua capacidade de 

gerir informação geográfica baseada na topologia, que consiste num procedimento 

matemático para definir relações espaciais. A topologia engloba três importantes 

conceitos [ESRI 1997]: 

 Definição de área significa que os polígonos podem ser representados 

topologicamente como arcos que circundam uma área, onde as coordenadas dos 

arcos devem ser introduzidas apenas uma vez para evitar redundâncias. 

 Contiguidade significa que os polígonos que tenham um arco comum são 

adjacentes, permitindo ao SIG reconhecer, por exemplo, que um polígono de 

indústria é adjacente a uma área urbana. 

 Conectividade, refere-se à identificação de arcos interconectados, onde começam, 

acabam e cruzam. É muito importante para aplicações como optimização de 

cálculos de estradas e para analisar o fluído através de redes. 

As características da superfície terrestre podem ser descritas numa base 

dimensional através de pontos, linhas e polígonos. São dados espaciais que descrevem a 

geometria de um objecto e a sua localização tridimensional no espaço. A localização é 

definida como referência em coordenadas x, y, z relativas a um ponto de origem e cada 

ponto armazenado é uma localização x,y. Linhas são armazenadas como séries de 

coordenadas x,y ordenadas, e as áreas são séries de coordenadas x,y definindo 

segmentos que se fecham. A cada feature ou elemento é atribuído um número 

sequencial ou “User_Id”, que consiste num identificador, o qual armazena informação 

referente às suas coordenadas e serve de ligação a dados descritivos sobre cada 

elemento em questão. 

Os dados alfanuméricos, ou informação descritiva, é armazenada no computador 

da mesma maneira que as coordenadas, são armazenados como números e caracteres 

para relacionar os atributos às características “features”, e ligam-se ao elemento através 

de um identificador comum. 

Os passos para a constituição da base de dados geográfica são os que se 

apresentam de seguida [ESRI 1997]: 

 Temas de informação espacial 
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 1. Definição de temas (são grupos de informação geográfica com 

características comuns, por exemplo, as áreas de ocupação do solo são polígonos e 

podem ser agrupados num nível, a rede viária são linhas agrupando-se noutro nível, etc.) 

2. Conversão das entidades cartográficas (CAD) em features (SIG); 

3. Construção de topologia; 

4. Correcção dos erros topológicos; 

5. Reconstrução da topologia. 

Temas de Informação Alfanumérica 

1. Definição de temas de informação alfanumérica (Tabelas de atributos); 

2. Carregamento dos dados; 

3. Definição das possibilidades de relacionamento entre tabelas. 

Análise 

 Analisar e pesquisar os atributos. 

Da definição dos temas de informação espacial, resulta a criação de uma Tabela de 

Atributos, Feature Attribute Table, que se designam por Tabelas de Atributos de Linhas, 

para temas de linhas; Tabelas de Atributos de Polígonos, para temas de polígonos; 

Tabelas de Atributos de Pontos, para temas de pontos. Cada tabela apresenta um 

conjunto de atributos internos, Área, Perímetro, User_ e User_ID, constituindo este último 

um identificador que permite a ligação com os dados definidos pelos temas de 

informação alfanumérica.  

Uma vez tratados e introduzidos no sistema, obtém-se uma das maiores vantagens 

de um sistema, que se prende com a identificação, manutenção e manipulação das 

relações espaciais entre os elementos que representam os fenómenos geográficos. O 

SIG proporciona a criação de novas relações, associação de novos atributos, bem como 

representações gráficas prévias e interactivas, permitindo questionar e alterar a base de 

dados. 

A potencialidade dos SIG’s está na sua capacidade de ligar estes dois tipos de 

dados; espaciais e descritivos, e de manter as relações espaciais entre os elementos 

geográficos. 
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2.2.4. ANÁLISE ESPACIAL 

A análise espacial envolve a produção de nova informação, através da 

determinação de padrões de localização de fenómenos e da manipulação de dados 

referenciados espacialmente. Estas técnicas são deste à muito tempo utilizadas por 

geógrafos e cartógrafos bem como por outros profissionais que necessitem de recorrer a 

informação contida nos mapas. 

O desenvolvimento do SIG veio disponibilizar ferramentas de análise num ambiente 

computacional, permitindo maior flexibilidade na sua utilização. 

Um requisito essencial em todo o tipo de análise de dados é a aptidão para ver a 

distribuição de dados. A apresentação gráfica é uma ferramenta muito importante para a 

compreensão dos padrões espaciais, formulação de hipóteses e testes. 

A análise espacial é uma disciplina fortemente baseada na capacidade humana de 

percepção de padrões espaciais, transmitidos através de mapas e gráficos. Abrange uma 

descrição apurada de dados relacionados com processos que operam no espaço, bem 

como a exploração das relações nesses mesmos dados e a procura de explicações para 

tais padrões e relações, quando necessário aliada a análises que permitam o 

estabelecimento de parâmetros quantitativos. Esta conjugação é muito importante uma 

vez que a capacidade de percepção dos padrões espaciais varia de pessoa para pessoa. 

De uma forma geral pode-se definir a análise espacial como o estudo quantitativo 

de fenómenos posicionados no espaço, onde os métodos empregados procuram 

descrever ou explicar o comportamento destes processos, bem como a sua relação com 

os restantes fenómenos envolventes [Diniz 2000]. 

Os dados representam amostras destes processos, que servem para tirar ilações 

sobre o comportamento desses fenómenos. Portanto, para a análise espacial são usadas 

técnicas que de uma forma explícita incorporam as localizações ou arranjos espaciais 

dos objectos/fenómenos em questão. 

A análise espacial é composta por um conjunto de procedimentos encadeados cuja 

finalidade é a escolha de um modelo inferencial, que considere explicitamente o 

relacionamento espacial presente no acontecimento [Câmara et al, 1996]. Em que os 

procedimentos iniciais da análise incluem o conjunto de métodos genéricos de análise 

exploratória e visualização dos dados, em geral através dos dados. Estas técnicas 
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 permitem descrever a distribuição das variáveis, não só relativamente ao tipo de 

distribuição, mas também em relação aos vizinhos, e encontrar padrões na distribuição 

espacial. 

Segundo Diniz, podemos distinguir 4 grupos de variações: [Diniz 2000] 

Variação discreta – Acontecimentos espaciais constituídos por pontos, linhas e 

áreas (p.e. plantas, pessoas, lojas, centros de acontecimentos…). 

Variação Contínua – a ênfase está na continuidade dos acontecimentos espaciais. 

Estes são estimados a partir de um conjunto de amostras de campo, que podem estar 

regularmente ou irregularmente distribuídas. Exemplos clássicos são os fenómenos no 

ambiente natural tais como a temperatura, elevação, pressa atmosférica, solo, recursos 

geológicos, entre outros. São camadas de informação que podem ser medidas e 

observadas em todos os pontos da terra. 

Processos pontuais, fenómenos expressos através de ocorrências identificadas 

como pontos localizados no espaço. Como por exemplo a localização de crimes, 

determinadas espécies vegetais, entre outras. 

Estes acontecimentos têm associados determinadas características, são Atributos, 

que descrevem a representação dos dados geográficos no espaço e no tempo. Por 

outras palavras, precisamos de responder a perguntas como: “qual é o valor deste dado 

aqui e agora?”. Isto requer uma compreensão dos processos de medidas da realidade, 

de forma consistente com dois primeiros princípios de Searle [Searle 1998]11: “a realidade 

existe independentemente das representações humanas” e “nós temos acesso ao mundo 

através de nossos sentidos e de nossos instrumentos de medida”. O processo de medida 

consiste em associar números ou símbolos a diferentes ocorrências de um mesmo 

atributo, para que a relação dos números ou símbolos reflicta as relações entre as 

ocorrências mensuradas. [Queiroz e Ferreira, 2006] 

“Podemos medir a poluição numa cidade através de sensores localizados em 

diferentes locais, e cada um destes nos dará uma medida diferente. Esta atribuição é 

denominada escala de medida que são: nominal, ordinal, intervalo e razão” 

[Stevens1946]12. 

                                                 
11 Autor citado em [Queiroz e Ferreira, 2006] 
12 Autor citado em [Queiroz e Ferreira, 2006] 
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 Os níveis nominal e ordinal são temáticos, a cada medida é atribuído um número ou 

nome associando a observação a um tema ou classe. A escala nominal classifica 

objectos em classes distintas sem ordem inerente, como rótulos que podem ser 

quaisquer símbolos. Um exemplo é a cobertura do solo, com rótulos como “floresta”, 

“área urbana” e “área agrícola”. A escala ordinal introduz a ideia de ordenação, 

caracterizando os objectos em classes distintas que possuem uma ordem natural (por 

exemplo 1 – mau, 2 – bom, 3 – óptimo ou “0-10%”, “11-20%”, “maior que 20%”). Como 

exemplo, a aptidão agrícola de solos, com rótulos como “baixa aptidão”, “média aptidão” 

e “elevada aptidão” [Queiroz e Ferreira, 2006]. 

Quando o estudo necessita de uma descrição mais detalhada, que permita 

comparar intervalo e ordem de grandeza entre eventos, recorre-se aos níveis de medidas 

denominados de numéricos, onde as regras de atribuição de valores se baseiam numa 

escala de números reais. 

Existem dois níveis de medidas baseados em escalas de números reais: escala por 

intervalo e escala por razão. A escala por intervalo possui um ponto zero arbitrário, uma 

distância proporcional entre os intervalos e uma faixa de medidas entre [-∞ , ∞]. A 

temperatura em graus Celsius é exemplo de medida por intervalo, onde o ponto zero 

corresponde a uma convenção (a fusão do gelo em água). Por ter uma referência zero 

arbitrária, valores medidos no nível por intervalo não podem ser usados para estimar 

proporções. Operações aritméticas elementares (adição e subtracção) são válidas, porém 

multiplicação e divisão não são apropriadas. Assim, a temperatura na Póvoa de Varzim 

pode ser c graus mais baixa do que a temperatura Famalicão. [Queiroz e Ferreira, 2006] 

A escala de razão permite um tratamento mais analítico da informação, pois nela o 

ponto de referência zero não é arbitrário, mas determinado por alguma condição natural. 

Sua faixa de valores é limitada entre [0, ∞]. Nesta escala existe um ponto zero absoluto 

que não pode ser alterado e um intervalo arbitrário com distâncias proporcionais entre os 

intervalos. Números negativos não são permitidos, pois o número zero representa 

ausência total daquilo que está a ser medido. Por exemplo, na descrição de atributos 

como peso e volume de objectos não há valores negativos. As operações matemáticas 

de adição, subtracção, multiplicação e divisão são suportadas nesta escala. [Queiroz e 

Ferreira, 2006] 

A tabela 1 apresenta um resumo das escalas de medidas, destaca a característica 

principal, e apresenta algumas operações admitidas e exemplos para cada uma delas. 
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Tabela 1 – Tipos de medidas de dados geográficos. Fonte: [Queiroz e Ferreira, 2006] 

 

Só existe análise espacial se para além da análise dos atributos se tomar em 

consideração o espaço ou seja é necessário, pelo menos informação sobre a localização 

e atributos.  

 

2.2.4.1. Conceitos gerais em análise de dados  

A análise de dados espaciais envolve uma descrição apurada dos dados 

relacionados a processos que operam no espaço, bem como a exploração de padrões e 

relações em tais dados e a pesquisa de explicações para tais padrões e relações. É 

importante distinguir entre métodos exploratórios que são essencialmente orientados 

para a visualização dos dados espaciais; os que são orientados para resumir e investigar 

padrões e relações espaciais; e aqueles que são orientados para a especificação de um 

modelo estatístico e a estimação de parâmetros. [Diniz 2000] 

Visualização dados espaciais 

Prende-se com a aptidão para visualizar a distribuição dos dados. As ferramentas 

para gerar gráficos de dispersão e outras modalidades gráficas, são fundamentais para 

quem analisa os padrões espaciais, formula as hipóteses e as testa. 

Exploração de dados espaciais 

Os métodos exploratórios de análise procuram realizar descrições dos dados, 

apoiando o utilizador a desenvolver hipóteses sobre tais dados. No contexto da análise 
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 de dados espaciais, os métodos exploratórios podem ser empregados no formato de 

mapas, enquanto que outros podem envolver gráficos convencionais. 

  Modelação de dados espaciais 

São usados quando se procura testar certas hipóteses, ou estimar com alguma 

precisão a extensão e a forma que certas relações estabelecem. Modelos estatísticos 

estão implícitos em todas as formas de inferência estatística e testes de hipótese, apesar 

do termo modelo não ser utilizado explicitamente nos textos de estatística elementar. 

Como os modelos estatísticos estão voltados para fenómenos que são estocásticos 

(sujeitos à incerteza e variabilidade, ou governados pela lei da probabilidade), utiliza-se 

uma linguagem que permite representar tal incerteza matematicamente. Por isso se faz 

uso do conceito de variável aleatória e a sua distribuição de probabilidade. 

A compreensão da distribuição espacial conta agora com ferramentas de SIG, que 

possibilitam o tratamento de toda a informação alfanumérica que está associada a uma 

localização.  

Esta tecnologia para além da percepção visual da distribuição das ocorrências, 

permite traduzir os padrões existentes com estimações objectivas e mensuráveis. 

 “A ênfase da análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos, levando 

em conta a localização espacial do fenómeno em estudo de forma explícita” [Câmara et 

al, 1996]. O objectivo central é incorporar o espaço à análise que se deseja efectuar 

aumentando a compreensão do fenómeno. 

Estudos que visam compreender a distribuição espacial têm sido possíveis graças à 

evolução da tecnologia SIG, os quais permitem a visualização espacial de variáveis 

geográficas, com potencialidades de apresentação gráfica que permite a visualização do 

padrão espacial do fenómeno, para além de traduzir os padrões existentes com 

considerações objectivas e mensuráveis. Esta tecnologia para além de ser uma 

ferramenta poderosa no fabrico de mapas, é também poderosa em termos de análise 

geográfica. 

Num contexto de sociedade de informação, procura-se avaliar de que forma as 

instituições integram a evolução tecnológica associada à Internet e em particular as 

evoluções que conduziram a uma nova geração de ferramentas SIG. Aproveitando as 

suas infra-estruturas e conteúdos, a abertura dos mercados, a disponibilização universal 

da Banda Larga e a democratização do acesso à Internet para melhorar o seu 
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 desempenho [Vale e Paínho, 2002]. 

 

 

 

2.3. A IMPORTÂNCIA DA WWW PARA A EVOLUÇÃO DOS SIG 

2.3.1. UMA NOVA DINÂMICA 

Cada vez mais a Internet se afigura como um meio de aproximação ao cidadão, 

como um canal de circulação não só de temas do quotidiano, mas também da Informação 

Geográfica. As comunicações, tradicionalmente comerciais, evoluíram já para domínios 

do Serviço Público no qual os canais de divulgação quer do Governo Central, quer do 

Governo Local, são hoje uma presença crescente neste meio, desta forma dando lugar à 

sucessiva concretização do conceito de Sociedade da Informação, amplamente divulgado 

pelo próprio Governo como medida prioritária na construção de um Portugal Moderno. 

Geoffrey Moore, um mestre da gestão aborda a Era da Internet “Todas as 

empresas precisam de incorporar a Internet na sua estratégia, e a forma de o fazer terá 

impacte no valor das suas acções” [Dearlove et al, 2002] 

Os SIG estão a evoluir para suportar uma nova arquitectura baseada em redes. 

Esta arquitectura é multi-participativa, colaborativa, e leva as organizações a distribuir 

abertamente e a usar directamente a informação georeferenciada a partir de várias fontes 

distribuídas simultaneamente. Segundo Jack Dangermond, podemos chamar-lhe 

Arquitectura de Rede da Geografia (Geography Network Architecture) ou e.net 

[Dangermond 2002]. 

Esta arquitectura é baseada na cedência e consumo de serviços de informação 

geográfica através de protocolos disponíveis para a Internet. 

O SIG é cada vez mais importante para a nossa sociedade pois oferece meios 

digitais para interagir, visualizar e analisar informação geográfica. Os SIG’s tornaram-se 

inter conectados e envolvidos numa rede global, que pode ser usada de muitas formas 

quer por profissionais quer pela população em geral. A arquitectura SIG no futuro será 

distribuída, funcionará em rede, será inter-operacional, e construída sobre uma base 

tecnológica usando os standards da Internet [Dangermond 2002]. 

A utilização da variável espaço num vasto número de aplicações motiva o 

desenvolvimento de novos conceitos de comunicação.  
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 A crescente importância das novas tecnologias de informação e comunicação como 

é o caso da Internet e em particular do seu serviço Word Wide Web (WWW), veio 

disponibilizar um meio de comunicação poderoso onde, quer o número de utilizadores, 

quer o número e variedade de produtores de informação, tem um crescimento potencial. 

A par desta crescente evolução, também as ferramentas SIG se adaptaram e constituem 

potenciais apoios na prestação de serviços dinâmicos e inovadores ao cidadão.  

Entre os resultados obtidos, destaca-se a disponibilização de informação geográfica 

a uma audiência global, a possibilidade de acesso a aplicações e funcionalidades SIG 

através de browsers, sem necessidade de aplicações específicas e a disponibilização de 

soluções independentes da plataforma utilizada pelo cliente.  

Actualmente os SIG têm desenvolvido novas ferramentas e funcionalidades 

orientadas para a Internet. São considerados os SIG Distribuídos (SIGD) que utilizam 

tecnologia de distribuição de informação geográfica por um vasto público, não 

necessitando ter conhecimento da tecnologia SIG, bastando para o efeito possuírem um 

computador com ligação à Internet, para a realização de funções e obtenção de 

resultados idênticos aos possíveis num ambiente SIG tradicional.  

Segundo Plewe, o termo SIGD é proposto para referir a distribuição de informação 

geográfica por uma vasta audiência, familiarizada ou não com a tecnologia SIG, de forma 

a permitir funcionalidades similares às existentes num ambiente SIG centralizado [Plewe 

1997].  

As aplicações SIGD integram sistemas implementando funções que variam desde a 

disponibilização de mapas estáticos pré-desenhados, até um sistema SIG global em 

rede, onde remotamente, utilizadores e serviços partilham dados e recursos. 

Quando um utilizador faz um pedido de um mapa através da Internet, é enviada 

uma mensagem ao servidor Web que a lê e a reconhece como sendo um pedido SIGD, e 

processa-a numa instrução interna que é passada ao processo SIG, que finalmente a 

executa. O mesmo processo devolve o resultado, sob a forma de mapa, texto ou tabela, 

ao SIGD que procede à formatação da apresentação dos dados num formato Internet 

Standard, no qual se destaca a linguagem GML, de transporte de informação geográfica 

desenvolvida de que se falou anteriormente. 

Esta nova visão da tecnologia SIG na WEB, leva a que cada vez mais pessoas 

compreendam o valor da informação espacial para estruturar as organizações e apoiar na 

resolução dos problemas.  
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 A informação geográfica na WEB abrange desde os mapas que são criados a 

pedido, até sofisticadas aplicações que podem ser executadas para resposta a pedidos 

de análises complexas. 

Assim, a Internet vem trazer inúmeras vantagens para os utilizadores do SIG. Estes 

poderão ter acesso a informação georeferenciada sem precedentes à medida que novos 

SIG tirem partido da arquitectura Internet/Intranet. Qualquer pessoa, dentro ou fora de 

uma organização poderá aceder à informação, utilizá-la, analisá-la, criar nova informação 

e relatórios num contexto geográfico. A Internet pode ser considerada, pelas inovações e 

vantagens introduzidas no campo dos SIG, um enorme contributo para definir os SIG do 

futuro. 

 

 

2.2.3. MOBILIDADE 

Com a crescente evolução da Internet novas ferramentas se projectam e adaptam, 

constituindo potenciais apoios na prestação de serviços dinâmicos e inovadores ao 

cidadão. 

A evolução da WEB revolucionou toda a infra-estrutura tecnológica de acesso à 

informação, assumindo a mobilidade um papel fundamental, cujos equipamentos móveis 

como telefones ou PDA’s (Personal Digital Assistants) representam um papel principal, e 

vários outros aparelhos estão a seguir esta tendência evolutiva. Uma vasta gama de 

aplicações que se desenvolvem tirando partido destes avanços tecnológicos, de onde se 

destacam as que envolvem ferramentas de geomarketing, que apoiam o processo de 

tomada de decisões estratégicas através da descoberta de relacionamentos implícitos em 

contextos onde a variável espacial assume um papel poderoso. Por outro lado, o 

desenvolvimento de aplicações que implementam essas funcionalidades de 

geomarketing de uma forma geral envolvem a criação de métodos estatísticos para 

obtenção de conhecimento implícito, previamente desconhecido em dados espaciais e 

que se denomina, o ”Data Mining Espacial” [Han e Kamber 2001].  

 A expansão de aplicações que desenvolvem os serviços diferenciados utiliza os 

contextos geográficos nas suas funções, com recurso às potencialidades dos SIG no 

tratamento da informação georeferenciada [Oliveira 2003].  

Um campo particularmente interessante neste domínio refere-se à categoria dos 
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 objectos móveis para os quais o tamanho e a forma não são relevantes, tendo em 

atenção a escala do espaço em que eles se movimentam. Nestas condições, apenas a 

localização do objecto num determinado instante tem relevância. Sistemas envolvendo a 

posição de automóveis, embarcações, aviões ou animais, para controlo de tráfego, 

monitorização e controlo das actividades de pesca ou protecção de espécies animais, 

são exemplos representativos de aplicações neste contexto.  

A utilização de terminais móveis tem-se expandido rapidamente e estes poderão 

ser equipados com dispositivos GPS, assumindo desta forma o papel de potenciais 

fontes de informação georeferenciada facilmente transmissível a centros de informação. 

A componente espaço toma uma nova dimensão, a mobilidade, o acesso mais 

facilitado aos serviços mais próximos. 

Exemplos Mobilidade [Oliveira 2003]: 

Cenários tecnologicamente possíveis nos nossos dias: 

1) Encontra-se preso no trânsito a caminho do aeroporto. Pega no smartphone13 

altera a reserva para um próximo voo, faz uma alteração para primeira classe, e envia um 

email para o hotel informando alteração da hora de chegada; 

2) Ao chegar ao destino, o carro que tinha alugado não está disponível. Retira 

então o seu PDA do bolso e no ecrã aparecem-lhe os serviços disponíveis na zona em 

que se encontra. Selecciona a opção de aluguer de automóveis escolhe um carro ao seu 

gosto; 

3) No automóvel, com recurso ao seu PDA acede ao mapa da cidade, efectua uma 

pesquisa do melhor caminho para chegar ao seu destino e vai seguindo as instruções; 

4) O seu carro é assaltado por um grupo de ladrões. Pega no smartphone e liga o 

112, e graças ao GPS um carro da polícia que se encontra na zona localiza-o em 

minutos; 

5) No dia seguinte, acede à Intranet da empresa através do PDA. 

A grande base deste tipo de serviços – serviços diferenciados – assenta em duas 

                                                 

13 Telefone celular ou "telefone inteligente" com funcionalidades ampliadas através de programas. Possui características 
mínimas de hardware, sendo as principais: conexão por infra-vermelho e bluetooth, capacidade de sincronização dos 
dados do organizador com um computador pessoal e máquina fotográfica de vídeos. 
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 variáveis fundamentais [Oliveira 2003]: 

O contexto geográfico, que permite a associação das bases de dados 

alfanuméricas (como p.e. o nome de uma farmácia ou monumento) a bases de dados 

geográficas (com a localização – coordenadas – da farmácia ou monumento). Os dados 

estão associados ao terreno, com a possibilidade de ser detectado um contexto 

geográfico de uma forma automática, e por parte do utilizador a possibilidade de 

filtrar/escolher a área desejada. 

Estas iniciativas terão como alvo prioritário o comércio local, o cidadão comum e os 

turistas, procurando facilitar a interacção (electrónica) entre clientes e lojas, marketing, 

gerando o conceito de uma “loja perto de si”, respondendo às necessidades imediatas do 

cidadão. 

Serviços push, fortemente baseados no perfil ou na localização do utilizador, onde 

as aplicações apresentam forma de enviar informação diferente para utilizadores 

diferentes, em função de acessos anteriores (geração de registos de acesso de cada 

utilizador, com recurso a ferramentas de análise, como o data mining, que geram perfis 

do utilizador). 

Assim sendo, as duas componentes mobilidade e informação georeferenciada 

constituem um ‘casamento’ perfeito de encontro à evolução das tecnologias e da 

comunicação. O acesso à informação a qualquer momento independentemente da 

localização é um dos factores para a utilidade e sucesso das aplicações. 

“As novas comunicações Wireless permitirão a utilização maciça e o acesso 

diversificado a Bases de Dados até agora só possíveis, nalguns casos, apenas nas redes 

internas. Os “devices” de comunicação de bolso, suportando esta nova forma de 

comunicação, permitem ultrapassar quase todos os constrangimentos relacionados com 

a disponibilização controlada de dados e com a necessidade de grandes capacidades de 

armazenamento” [Fernandes 2001]14 

 

 

 

 

                                                 
14 Administrador Executivo da Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, SA 
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2.4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

A grande evolução dos SIG´s revelou-se nos últimos anos, embora tenham surgido 

nos anos 60. O seu desenvolvimento foi muito lento pois eram suportados por um 

equipamento sem capacidade para o processamento requerido para o manuseamento da 

informação geográfica, o que constituía um grande impeditivo à sua utilização. Apenas na 

década de 90 o hardware se adequou às necessidades exigidas [Matos 2001]. 

A acompanhar este desenvolvimento, estão a evolução das técnicas de aquisição 

da informação, principalmente os programas de detecção remota. O GPS, a funcionar 

desde 1985, revolucionou as operações de posicionamento de grande eficácia, sendo 

hoje usado de forma generalizada como instrumento de posicionamento para SIG. 

Segundo Matos, a evolução do SIG sistematiza-se em cinco fases [Matos 2001]: 

1. Aparecimento das possibilidades tecnológicas e despertar para os problemas 

associados à modelação geográfica. 

2. Tomada de consciência de que a modelação geográfica tem características comuns 

a inúmeros domínios de aplicação. 

3. “Época dos pregadores”, onde predominou o trabalho de divulgação, promoção e 

venda desta tecnologia. 

4. Reconversão e aquisição dos dados, imprescindíveis à realização da fase anterior, 

sendo os principais utilizadores Institutos Públicos e Universidades.  

5. A tecnologia transita para os organismos públicos e empresas de pequena 

dimensão e finalmente para a utilização directa pelo cidadão através da Internet e os 

serviços baseados no posicionamento. Esta fase é marcada pelo melhoramento do 

hardware e redução dos seus custos. 

Segundo o autor ”Este passo poderá vir a revelar-se um marco fundamental na 

evolução dos SIG, uma vez que a rentabilização dos dados justificará largamente a sua 

aquisição” [Matos 2001]. 

Um sistema de informação deve ser aberto e evolutivo, integrando 

progressivamente a informação disponível, comunicação dos conteúdos numa linguagem 

acessível, procurando soluções para uma melhoria da eficiência na partilha de 

informação. Esta natureza dos SIG ao nível da partilha/distribuição tem muitas 
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 implicações na interoperabilidade entre múltiplas organizações e sistemas SIG. 

A tecnologia SIG está em expansão no mercado nacional, embora tenha sofrido 

também com os efeitos da retracção. Os SIG marcham a passos largos para a 

maturidade. A tecnologia está em expansão entre as empresas nacionais, existindo, por 

isso, boas oportunidades no mercado [Sargento 2004]. 

Hoje em dia cada vez mais a informação dos vários SIG circula entre múltiplas 

organizações. A necessidade de dados geográficos partilhados torna estes sistemas 

flexíveis entre si proporcionando uma gestão de dados partilhada e distribuída a muitos 

utilizadores.  

Nesta tecnologia tal como nas TI em geral a evolução é fundamental, tem-se 

notado uma “gradual reorientação estratégica das empresas que lidam com estes 

sistemas, havendo uma clara orientação destas para a concepção de produtos com 

componente geográfica em detrimento da abordagem genérica”15. Em síntese, a oferta e 

a procura “estão mais maduras, sabendo uns “o quê” e “como” oferecer, estando mais 

focados, e os outros “o que” procurar, estando mais conhecedores das implicações das 

suas decisões de investimento”14 [Sargento 2004].  

Aconteceu nos últimos anos uma maturidade tecnológica, como o desenvolvimento 

de plataformas homogéneas escaláveis e abertas, desde os mais leves sistemas móveis 

até aos mais pesados sistemas servidor. Estas transformações levaram a uma maior 

maturidade por parte dos utilizadores. “Existe uma generalizada e quase laica 

compreensão das reais capacidades e potencialidades dos SIG, que ainda há pouco era 

apanágio apenas de alguns iluminados”16 [Sargento 2004]. 

As novidades ao nível da tecnologia SIG vão acontecer em três áreas 

complementares: uma primeira passará pelas infra-estruturas de dados, com o 

surgimento de mais empresas a disponibilizarem informação georreferenciada para o 

mercado. As novidades passarão também pela mobilidade, com várias componentes dos 

SIG “a serem potenciadas pelas tecnologias de comunicações e pelo wireless”17. 

Finalmente deverá ser tido em conta um reforço da utilização da web. No futuro, ”uma 

                                                 
15 Rodrigo Silva (director de negócios e marketing da Gismédia) 
 
16 Gonçalo Colaço (director de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Esri-Portugal) 
17 Orlando Neto Silva (applications support director da Intergraph) 
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 grande evolução na tecnologia de suporte, fortemente focada para a transparência 

das organizações, face ao cidadão e ao cliente”16 [Sargento 2004]. 

O paradigma base do SIG deverá, em primeiro lugar «passar da bi-

dimensionalidade para a tri-dimensionalidade, permitindo uma representação muito mais 

apurada e exacta da realidade, com todas as consequências que dai advêm»15. Em 

segundo lugar, deverá «assistir-se a uma crescente e efectiva globalização da 

informação geográfica e a uma des-multiplicação dos produtos base em poderosas 

aplicações servidor e poderosas funções remotas»15. Uma outra situação é a 

possibilidade de se assistir ao surgimento de ferramentas de modelação e 

processamento de informação geográfica, replicável e mutuamente integrável. 

Do ponto de vista dos utilizadores existe uma “crescente interoperacionalidade e 

partilha de informação entre estes e entre as organizações”15 [Sargento 2004]. 

 

 

 

2.5. CONCLUSÃO  

Nos últimos anos pode referir-se que ocorreu uma grande maturidade tecnológica. 

Os SIG são sempre apresentados como uma novidade tecnológica de elevado potencial, 

no entanto a realidade portuguesa não revela uma concretização famosa, apesar desta 

ser uma ferramenta muito válida. É necessário saber ultrapassar as dificuldades 

inerentes à sua implementação. 

Sendo a evolução uma palavra de ordem, será fundamental fomentar a 

comunicação entre plataformas e formatos capazes de potenciar áreas de actuação 

dinâmicas nomeadamente a Internet e a mobilidade. Muita informação geográfica pode 

ser compilada, gerida e partilhada para um vasto leque de utilizadores. 

“O SIG é um instrumento de trabalho poderoso, mas não é necessariamente um 

KIT multimédia de realidade virtual para a Internet, acessível por telemóvel de terceira 

geração e que corresponde a todas as questões formuladas e por formular, trabalhando 

com dados recolhidos automaticamente na natureza” [Matos 2001(a)]. Todos os 

                                                 
16  
15  
15  
15  



OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

38

 componentes de um SIG têm que ser devidamente ponderados, pois só em conjunto 

equilibrado poderão funcionar como um sistema. 
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3. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS 
LOCAIS 

3.1. INTRODUÇÃO 

Os SIG são encarados como uma ferramenta de apoio à decisão, pelo que estes 

sistemas permitirão uma modernização dos processos de administração do território. O 

aumento da eficácia dos processos administrativos leva a uma maior aproximação das 

Autarquias ao Cidadão. Os SIG devem constituir uma componente necessária dentro de 

um vasto sistema de gestão, análise e divulgação da informação, ao serviço de todos os 

utilizadores. 

O progresso científico aliado a preocupações relacionadas com questões 

ambientais e de ordenamento, num momento em que a população cresce na ordem 

inversa dos recursos naturais, contribuíram para que se estimasse de uma forma multi-

sectorial e indissociável a informação relativa à superfície terrestre, no sentido de 

conduzir à racionalização dos recursos.  

O rápido e revolucionário desenvolvimento da tecnologia mudaram o contexto de 

planeamento, colocando ao seu alcance meios fundamentais de tratamento da 

informação, gerando bases fundamentais para resposta às exigências e rigor nas 

soluções de ordenamento do território. 

Neste contexto procede-se neste capítulo à avaliação dos responsáveis pela 

concretização do Planeamento do Território, gestão das várias componentes directas ou 

indirectamente associadas ao desenvolvimento da sociedade, desde as infra-estruturas, 

actividades sociais e serviços, e que assumem uma expressão espacial fortemente 

estruturante do território.  

Assim, procede-se a uma abordagem sobre as Autarquias Locais, sua constituição 

e competências, de forma a perceber o seu funcionamento e procurar alguns factores 

fundamentais que determinam uma estreita articulação entre o SIG e o Ordenamento do 

Território.  
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3.2. AS AUTARQUIAS LOCAIS 

Segundo a Direcção Geral das Autarquias Locais, em Portugal, as autarquias locais 

têm, desde 1976, dignidade constitucional, segundo a lei fundamental, a organização 

democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, sendo estas 

pessoas colectivas de população e território dotadas de órgãos representativos que 

visam a prossecução dos interesses próprios, comuns e específicos das respectivas 

populações. 

No continente, as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões 

administrativas, estas últimas ainda por instituir.  

As atribuições das autarquias locais e a competência dos seus órgãos, estão 

associadas à satisfação das necessidades das comunidades locais, respeitam, 

nomeadamente, ao desenvolvimento sócio-económico, ao ordenamento do território, ao 

abastecimento público, ao saneamento básico, à saúde, à educação, à cultura, ao 

ambiente e ao desporto. As Leis n.º 159/99 de 14 de Setembro e 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, estabelecem, 

respectivamente, o quadro de atribuições e competências para as autarquias locais e as 

competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e das 

freguesias. 

As autarquias locais têm pessoal, património e finanças próprios, competindo a sua 

gestão aos respectivos órgãos, razão pela qual a tutela do Estado sobre a gestão 

patrimonial e financeira dos municípios e das freguesias é meramente inspectiva e só 

pode ser exercida segundo as formas e nos casos previstos na lei, encontrando-se deste 

modo salvaguardada a democraticidade e a autonomia do poder local.  

A legitimidade das decisões das Autarquias Locais decorre da eleição dos 

respectivos órgãos, sendo a câmara municipal e a junta de freguesia órgãos executivos e 

a assembleia municipal e a assembleia de freguesia órgãos deliberativos. Exceptuando a 

junta de freguesia, os demais órgãos referenciados são eleitos por sufrágio universal. Os 

municípios e as freguesias são, portanto, elementos constitutivos da democracia e da 

cidadania portuguesa. 

No quadro da repartição dos recursos públicos, as autarquias locais dispõem de 

receitas próprias, beneficiando ainda de receitas provenientes dos impostos do Estado. 
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 Segundo a Lei n.º159/99 de 14 de Setembro, foi estabelecido o quadro de 

transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, nomeadamente 

nos domínios do planeamento, da gestão, do investimento e do licenciamento. 

A par dos municípios e das freguesias, a administração autárquica portuguesa 

integra outras formas de organização indispensáveis à prossecução do desenvolvimento 

local: as comunidades intermunicipais de fins gerais, as associações de municípios de 

fins específicos, as grandes áreas metropolitanas, as comunidades urbanas, os serviços 

municipalizados e as empresas municipais e intermunicipais. 

Em qualquer tipo de actividade, acontecimento ou observação realizada pelo 

Homem, existem sempre dois aspectos estruturantes: o tempo e o espaço. Compete à 

Administração Central e Local criar um quadro de referência que contenha as orientações 

básicas em matéria de organização e ocupação desse espaço. A aplicação das 

orientações deve estar sustentada por uma base de informação relevante devidamente 

organizada e potenciada por ferramentas poderosas de análise e de “digestão” da 

dinâmica do espaço.  

O ordenamento do território é determinante pelos seus princípios de coordenação e 

integração de politicas (ambientais, agrícolas, florestais, industriais, turísticas, culturais, 

entre outras), mantendo a base do respeito pelos interesses do cidadão. O território por 

sua vez funciona como um recurso único que agrupa sobre si uma multiplicidade de 

políticas a que estão subjacentes realidades territoriais diversas, que carecem de 

articulação e coordenação entre elas. 

“Ordenar e planear são actos intrínsecos da actividade humana. A natureza racional 

e organizativa do Homem determina a necessidade de ordenar e planear a actividade 

quotidiana, individual ou colectiva, de estabelecer uma ordem temporal, espacial ou 

social. De um modo geral, o indivíduo planeia intuitivamente as suas actividades diárias, 

tal como planeia as suas férias de modo mais premeditado, ou planeia as suas 

actividades profissionais por períodos mais ou menos longos. De igual modo o colectivo 

social planeia as actividades da sua comunidade, por períodos imediatos ou mais ou 

menos longos” [Partidário 1999]. 

O ordenamento do território tem um papel fundamental a desempenhar enquanto 

instrumento de gestão do ambiente, na óptica que seja feita uma gestão equilibrada dos 

recursos. Segundo alguns autores [O´Riordan e Sadler, 1985; IAIA, 1988; CNUAD, 1992; 
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 GLOBE’92, 1992; Partidário, 1993, 1998]18, a integração do ambiente e do 

ordenamento do território tem vindo a ser defendida e apresentada como uma das 

condições essenciais a um processo de desenvolvimento equilibrado e sustentado 

[Partidário 1999]. 

“Este processo de integração assenta no pressuposto de que o desenvolvimento 

das actividades humanas deve ser abordado não numa perspectiva de economia de 

mercado com vista à rentabilização máxima dos recursos naturais e humanos que 

suportam as actividades, mas de uma forma que permita a compatibilização de critérios 

de eficiência económica, de equidade social e de manutenção da biodiversidade natural” 

(figura 5) [Partidário 1999]. 

 

Figura 5 – Critérios fundamentais em desenvolvimento sustentável. Fonte: [Partidário 1999]  

 

Compete às Autarquias promover a Gestão dos recursos e utilização criteriosa dos 

espaços numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

O relacionamento entre planeamento e ambiente é claramente defendido pela Lei, 

nomeadamente a Lei de Bases do Ambiente (Lei nº 11/87, de 4 de Abril) que defende o 

direito de todos os cidadãos a um ambiente humano e ecologicamente equilibrado e o 

                                                 
18 Autores citados por [Partidário 1999].  
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 dever de o defender, incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios e por 

apelo a iniciativas populares e comunitárias, promover a melhoria da qualidade de vida, 

quer individual, quer colectiva. A Política de Ambiente tem por fim optimizar e garantir a 

continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e quantitativamente, como 

pressuposto básico de um desenvolvimento auto-sustentado. No Artigo 27.º são 

identificados instrumentos da Política do Ambiente o ordenamento integrado do território 

a nível regional e municipal e os respectivos planos de ordenamento regional, municipal e 

outros instrumentos de intervenção urbanística. Todas estas acções são apoiadas pelos 

direitos e deveres dos cidadãos em colaborar na criação de um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado e na melhoria progressiva e acelerada da qualidade de vida. 

A Lei nº 48/98 de 11 de Agosto (Artigo 1) que estabelece as Bases da Política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo definindo e integrando as acções promovidas 

pela Administração Pública, visando assegurar uma adequada organização e utilização 

do território nacional, na perspectiva da sua valorização, designadamente no espaço 

europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento económico, social e cultural integrado, 

harmonioso e sustentável do País, das diferentes regiões e aglomerados urbanos.  

Esta Lei integra de forma clara a componente ambiental e económica, ao nível dos 

seus princípios. No Artigo 6º (ponto 3), “o Ordenamento do Território e o Urbanismo deve 

assegurar a salvaguarda dos valores naturais essenciais, garantindo a integração das 

edificações na paisagem, contribuindo para a valorização da envolvente; protecção dos 

recursos hídricos, as zonas ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e outros locais com 

interesse particular para a conservação da natureza; protecção e valorização das 

paisagens resultantes da actuação humana; e protecção dos solos”. No artigo 5º  (alínea 

g) destaca “os princípios da Economia e utilização equilibrada, dos recursos naturais e 

culturais; refere a responsabilidade, garantindo a prévia ponderação das intervenções 

com impacte relevante no território e estabelecendo o dever de reposição ou 

compensação dos danos que ponham em causa a qualidade ambiental”. 

“O Dever de ordenar o território compete ao Estado, às Regiões Autónomas e às 

Autarquias Locais. Estes devem promover, de forma articulada, Políticas activas de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo, nos termos das suas atribuições e das 

competências dos respectivos órgãos, de acordo com o interesse público e no respeito 

pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Isto envolve as obrigações de zelar 

pela efectiva consolidação de um sistema de gestão territorial e de acautelar os efeitos 
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 que as demais políticas prosseguidas possam, aos diversos níveis, envolver para o 

ordenamento do território e o urbanismo” [Lei nº 48/98 de 11 de Agosto, Artigo 4º]. 

 

 

3.2.1. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

As Autarquias apresentam uma organização em hierarquias verticais, com 

Presidente, Vereadores, Directores, Chefes de Divisão, etc., cujo conceito de 

hierarquização surgiu na estratégia napoleónica onde um conjunto de informações seria 

transmitido desde os superiores (comandantes) até aos operacionais (soldados) através 

de um conjunto de “camadas” (chefias) intermédias que possibilitariam que a informação 

chegada aos operacionais equivalesse à informação de partida. Esta organização 

desenvolveu-se orientada para uma lógica de transmissão de dados própria, baseados 

em processos analógicos [Tenedório et al, 2004]. 

Com o surgimento das NTI, esta lógica de transmissão de dados tem-se alterado 

profundamente nas organizações e leva consequentemente a uma reorganização 

orgânica. Como é o caso dos SIG e da Internet que vêm alterar a forma com se trata e 

partilha a informação. 

Segundo o Decreto-Lei nº 116/84, de 6 de Abril, que estabelece os princípios que 

regem a organização dos serviços municipais, o seu Artigo 2º (2) refere que “a estrutura e 

o funcionamento dos serviços municipais adequar-se-ão aos objectivos de carácter 

permanente do município, bem como, com a necessária flexibilidade, aos objectivos 

postos pelo desenvolvimento municipal e intermunicipal. (3) A organização municipal 

reflectirá a interligação funcional entre os órgãos e serviços da administração autárquica 

e os periféricos centrais da administração central”. 

“As Câmaras Municipais têm vindo a alargar-se na sua estrutura organizacional 

dado o conjunto de competências transferidas pela Administração Central em 

consequência da implementação do processo de “descentralização”. Existe uma 

tendência crescente na transferência de competências, da Administração Central para a 

Administração Local, dado que a “descentralização” é uma exigência dos cidadãos cada 

vez mais sentida e politicamente assumida, desde o fracasso do processo de 

regionalização” [Tenedório et al, 2004]. 
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3.2.2. CONTEXTO FUNCIONAL 

As competências e atribuições bem como os modelos organizacionais dos serviços 

das Autarquias estão claramente definidas no quadro legal em vigor. De acordo com a 

Lei nº 159/99, de 14 de Setembro de 1999, são atribuídas às Autarquias Locais 

competências no domínio do equipamento rural e urbano; energia; transportes e 

comunicações; educação; património, cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; 

acção social; habitação; protecção civil; ambiente e saneamento básico; defesa do 

consumidor; promoção do desenvolvimento; ordenamento do território e urbanismo; 

polícia municipal e cooperação externa. 

“... O prosseguimento das atribuições e competências é feito nos termos da lei e 

implica a concessão, aos órgãos das Autarquias Locais, de poderes que lhes permitam 

actuar em diversas vertentes, cuja natureza pode ser: consultiva; de planeamento; de 

gestão; de investimento; de fiscalização e de licenciamento” [Lei nº 159/99, de 14 de 

Setembro]. 

As Autarquias Locais dispõem de atribuições e competências no domínio do 

Ordenamento do Território e Urbanismo. Compete assim aos órgãos municipais, nesta 

matéria [Lei nº 159/99 de 14/9, Artigo 29º]: 

a. Elaborar e aprovar os planos municipais de ordenamento do território; 

b. Delimitar as áreas de desenvolvimento urbano e construção prioritárias com 

respeito pelos planos nacionais e regionais e pelas políticas sectoriais; 

c. Delimitar as zonas de defesa e controlo urbano, de áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística, dos planos de renovação de áreas degradadas e de 

recuperação de centros históricos; 

d. Aprovar operações de loteamento; 

e. Participar na elaboração e aprovação do respectivo plano regional de ordenamento 

do território; 

f. Propor a integração e a exclusão de áreas na Reserva Ecológica Nacional e na 

Reserva Agrícola Nacional; 
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 g. Declarar a utilidade pública, para efeitos de posse administrativa, de terrenos 

necessários à execução dos planos de urbanização e dos planos de pormenor 

plenamente eficazes; 

h. Licenciar, mediante parecer vinculativo da administração central, construções nas 

áreas dos portos e praias. 

Este leque de competências pressupõe a existência de informação nos respectivos 

domínios de aplicação (cujo conteúdo se abordará de forma mais aprofundada no ponto 

3.2.4), logo uma base rica que servirá para alimentar de um SIG. 

A Lei nº 169/99, de 18 de Setembro de 1999, estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos 

Municípios e das Freguesias. De destacar o Artigo 64º que define as competências nos 

âmbitos da organização e funcionamento dos seus serviços e da gestão corrente; do 

planeamento e do desenvolvimento; consultivo; de apoio a actividades de interesse 

municipal; licenciamento e fiscalização; relações com outros órgãos autárquicos, entre 

outros. Confere de uma forma global competências às autarquias para administrar o 

domínio público municipal. 

Destas atribuições considera-se conveniente destacar para este estudo, devido à 

sua importância no domínio da gestão de informação que deverá ser objecto de 

georeferenciação, que pode ser gerida com recurso ao SIG, os seguintes pontos de entre 

o vasto grupo que lhe pertence [Lei nº 169/99 de 18/9, Artigo 64º]: 

 Organizar e gerir os transportes escolares;  

 Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a 

adjudicação relativamente a obras e aquisição de bens e serviços.  

 Deliberar sobre a administração de águas públicas sob sua jurisdição;  

 Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer 

regras de numeração dos edifícios.  

 Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os planos necessários 

à realização das atribuições municipais; 

 Participar, com outras entidades, no planeamento que directamente se relacione 

com as atribuições e competências municipais, emitindo parecer para submissão a 

deliberação da assembleia municipal;  
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  Elaborar e submeter a aprovação da assembleia municipal as opções do 

plano e a proposta de orçamento e as respectivas revisões;  

 Executar as opções do plano e o orçamento aprovado;  

 Criar, constituir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, 

de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no 

património municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal, 

 Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos 

termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 

recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico 

do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal. 

A actividade das Autarquias tem como objectivo principal, para além do 

desenvolvimento do município, proporcionar o melhor contributo para o bem-estar do 

cidadão. 

Segundo o Código do Procedimento Administrativo (CPA) a Administração Local 

“deve ser estruturada de modo a aproximar os serviços das populações e de forma não 

burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência das suas 

decisões” [CPA 1997]. 

“Entende-se por procedimento administrativo a sucessão ordenada de actos e 

formalidades tendentes à formação e manifestação da vontade da Administração Pública 

ou à sua execução. Entende-se por processo administrativo o conjunto de documentos 

em que se traduzem os actos e formalidades que integram o procedimento 

administrativo” 19 

“As disposições deste Código aplicam-se a todos os órgãos da Administração 

Pública que, no desempenho da actividade administrativa de gestão pública, estabeleçam 

relações com os particulares, bem como aos actos em matéria administrativa praticados 

pelos órgãos do Estado que, embora não integrados na Administração Pública, 

desenvolvam funções materialmente administrativas”20. As Autarquias Locais e suas 

associações e federações constituem órgãos da Administração Pública, para efeitos 

deste Código. 

                                                 
19 [CPA 1997] (Artigo 1º). 
20 [CPA 1997] (Artigo 2º). 
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 Assim, as competências legais das Autarquias conferem-lhes responsabilidades 

sociais, pelo que deverão organizar e manter actualizado um vasto conjunto de 

informações sobre o Município e permitir um fácil acesso ao Munícipe.  

Na Constituição da República Portuguesa está consagrado o direito da participação 

e informação como direito que assiste a todos os cidadãos, direito este que também está 

assegurado no CPA e contemplado na Lei de Bases do Ordenamento do Território e 

Urbanismo e regulamentado para os instrumentos de gestão territorial: 

“...participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento 

territorial, quer na vertente da intervenção, assegurada ao longo de todo o procedimento, 

quer na vertente da divulgação, alargando-se o dever de publicitação, designadamente 

através da comunicação social, das decisões de desencadear os processos de 

elaboração, alteração ou revisão, da conclusão das diversas fases e teor dos elementos 

a submeter a discussão pública, das conclusões desta bem como dos procedimentos de 

avaliação. Consagra-se o dever de explicitação, pelos instrumentos de gestão territorial, 

do respectivo fundamento técnico” [Dec. Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro]. 

Princípio da prossecução do interesse público. “Compete aos órgãos 

administrativos prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos” 21 

O Princípio da colaboração da Administração com os particulares. “Os órgãos da 

Administração Pública devem actuar em estreita colaboração com os particulares, 

procurando assegurar a sua adequada participação no desempenho da função 

administrativa, cumprindo-lhes, designadamente: prestar aos particulares as informações 

e os esclarecimentos de que careçam; apoiar e estimular as iniciativas dos particulares e 

receber as suas sugestões e informações”22  

Princípio da participação. “Os órgãos da Administração Pública devem assegurar a 

participação dos particulares, bem como das associações que tenham por objecto a 

defesa dos seus interesses, na formação das decisões que lhes disserem respeito, 

designadamente através da respectiva audiência nos termos deste Código” 23 

Direito dos interessados à informação. Os particulares têm o direito de ser 

informados pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos 

                                                 
21 [CPA 1997] (Artigo 4º). 
22 [CPA 1997] (Artigo 7º). 
23 CPA 1997] (Artigo 8º). 
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 procedimentos em que sejam directamente interessados, bem como o direito de 

conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas. As informações a 

prestar abrangem a indicação do serviço onde o procedimento se encontra, os actos e 

diligências praticados, as deficiências a suprir pelos interessados, as decisões adoptadas 

e quaisquer outros elementos solicitados.24  

Com o Decreto Lei n.º 380/99 de 22/9, concretiza-se o princípio consagrado na 

revisão constitucional de 1997, no novo n.º 5 do artigo 65º, de participação dos 

interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento territorial, quer na vertente 

da intervenção, assegurada ao longo de todo o procedimento, quer na vertente da 

divulgação, alargando-se o dever de publicitação, designadamente através da 

comunicação social, das decisões de desencadear os processos de elaboração, 

alteração ou revisão, da conclusão das diversas fases e teor dos elementos a submeter a 

discussão pública, das conclusões desta bem como dos procedimentos de avaliação. 

O direito à informação não é absoluto, pois a administração também deve respeitar 

o dever do segredo, quando legalmente previsto. 

Princípio da administração aberta. “Todas as pessoas têm o direito de acesso aos 

arquivos e registos administrativos, mesmo que não se encontre em curso qualquer 

procedimento que lhes diga directamente respeito, sem prejuízo do disposto na lei em 

matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade 

das pessoas. O acesso aos arquivos e registos administrativos é regulado em diploma 

próprio” 25 

Apreciação pública. “Sem prejuízo do disposto no artigo anterior e quando a 

natureza da matéria o permita, o órgão competente deve, em regra, nos termos da 

legislação referida no artigo anterior, submeter a apreciação pública, para recolha de 

sugestões, o projecto de regulamento, o qual será, para o efeito, publicado na 2ª série do 

Diário da República ou no jornal oficial da entidade em causa”26.  

A lei defende os direitos do cidadão à informação e à participação, de forma a 

garantir uma interligação recíproca entre este e a Administração, no domínio do 

desempenho da actividade administrativa de gestão pública, que envolve entre outros a 

elaboração dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros 

instrumentos de planeamento físico do território. Assenta nesta base a participação 
                                                 
24 CPA 1997] (Artigo 61º). 
25 CPA 1997] (Artigo 65º). 
26 CPA 1997] (Artigo 118º). 
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 pública nos procedimentos administrativos, podendo “influenciar” a tomada de 

decisão. As relações de proximidade entre instituição e cidadão são fundamentais para 

que a cidadania seja um passo decisivo no processo de evolução da sociedade. 

“É normal que o cidadão compreenda e assuma este processo de mudança e reaja 

em função do mesmo, ou seja, se dirija à sua instituição local à procura de respostas 

cada vez mais diversas, agilizadas em processos administrativos” [Tenedório et al., 

2004]. 

 

 

3.2.3. INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

O uso das TI constitui uma mais valia para todo o processo de análise da cidade. 

As Autarquias Locais são as entidades mais vocacionadas para a actividade de 

Planeamento e Ordenamento do Território, assumindo os SIG um importante papel no 

processo de análise e gestão da informação.  

A dinâmica acelerada do crescimento urbano e alteração do território, colocam em 

desenvolvimento diferentes abordagens à sua gestão, cuja correcta ocupação dos solos 

é uma das prioridades de um vasto domínio que é o Ordenamento do Território. Numa 

primeira fase será abordado o conceito de Ordenamento do Território e posteriormente 

serão destacadas as principais orientações legais e funcionais neste domínio. 

As normas urbanísticas definem o Ordenamento do Território e confrontam esse 

conceito com o conceito de Planeamento [Lobo et al, 1990]1.  

“O Planeamento do Território visa a produção de solo humanizado no respeito 

pelas leis da natureza e seus equilíbrios ecológicos” [Lobo 1999]. 

“Embora não seja necessário respeitar uma relação sequencial entre o 

Ordenamento e o Planeamento, em termos metodológicos, o ordenamento situa-se a 

montante e apresenta-se, normalmente, com maior agregação que o planeamento, sendo 

este mais operativo ao visar o enquadramento de acções de projecto e obra e prever 

medidas para a dinamização do desenvolvimento. As políticas de ordenamento fixam-se 

substancialmente na salvaguarda dos recursos naturais, das benfeitorias, e na procura de 

soluções que previnam e minimizem os conflitos. Pretende-se assim resolver 

                                                 
1 Autor citado em [Partidário, 1999]. 
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 incompatibilidades entre actividades de modo a não pôr em causa o uso dominante 

que se pretende garantir na unidade territorial em questão. Tanto o ordenamento como o 

planeamento têm por objecto a organização e a gestão do espaço territorial, mas operam 

a escalas diferentes” [Lobo et al, 1990]1. 

“Considera-se preferível o conceito em que o Ordenamento do Território se destaca 

das funções atribuídas ao Planeamento (como a distribuição de classes de uso), 

entendendo-se o Ordenamento do Território como uma visão, um objectivo e um conjunto 

de acções, devidamente articuladas no espaço e no tempo que resultam na «tradução 

espacial das políticas económicas, sociais, culturais e ecológicas da sociedade» 

(definição de Ordenamento do Território da Carta Europeia de Ordenamento do Território 

[DGOT 1988]. Esta visão do ordenamento do território motiva o desencadear de uma 

série de acções, que se concretizam através do planeamento” [Partidário 1999]. 

O Ordenamento do Território é simultaneamente uma disciplina científica, uma 

técnica global, que visa desenvolver de modo equilibrado as regiões e organizar 

fisicamente o espaço, segundo uma concepção orientadora tendente à melhoria da 

qualidade de vida, à gestão responsável dos recursos naturais, à protecção do ambiente 

e à utilização racional do território [CEOT, 1983].  

“O planeamento do território tem por objectivo a distribuição espacial da população 

e das suas actividades, permitindo a maior liberdade possível à interacção humana e ao 

mesmo tempo, o acesso às amenidades naturais e à gestão eficiente da paisagem e dos 

recursos naturais” [Loughlin, 1969].27  

“A definição do planeamento na sua na sua forma sistémica, dinâmica e 

integradora, embora envolva uma variedade de actividades desempenhadas a níveis 

espaço-administrativos diferentes por organizações da administração central, regional e 

local [Scholten et al., 1990], é independente do nível territorial ao qual se relaciona, 

constituindo-se um circuito contínuo entre as suas fases, desde a análise dos problemas 

e a formulação de hipóteses, a identificação das metas e dos objectivos; a identificação 

de oportunidades e condicionamentos; a concepção das estratégias alternativas e a 

formulação de política; a implementação de programas e planos, e a respectiva 

monitorização e actualização” [Loughlin, 1969, Chadwick 1973, Roberts 1974, Le Clercq 

                                                 
1  
27 Autores citados em [Reis 1993]. 
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 1990]1. 

Toda esta actividade humana tem repercussão no planeamento físico do espaço 

geográfico, a necessidade de equilibrar o uso do solo para as actividades humanas, e 

estruturar as dinâmicas produzidas, vem reforçar o valor do papel do Planeamento 

Regional e Urbano. 

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2002 de 11 de Abril, “... 

Considerando as oportunidades e os desafios do desenvolvimento sustentável e de uma 

maior coesão económica e social ao nível nacional, implica que se considere o território 

como um recurso que é necessário gerir e valorizar globalmente com equidade, embora 

atendendo às especificidades das diferentes regiões, numa visão integrada, com o 

objectivo de garantir maior qualidade de vida e maiores oportunidades para as 

populações urbana e rural. Por outro lado, a política de ordenamento do território deve 

ser o espaço de encontro e coordenação da expressão espacial das diferentes políticas 

sectoriais, numa perspectiva de definição estratégica da ocupação do território, à luz do 

modelo de desenvolvimento adoptado, da concepção do sistema urbano, da localização 

das principais infra-estruturas e da promoção das necessárias articulações entre as redes 

e equipamentos estruturantes da gestão territorial, salvaguardando os recursos e os 

valores naturais, bem como os sistemas indispensáveis à utilização sustentável do 

território”.28 

A actividade de planeamento conta com a elaboração de instrumentos de gestão 

territorial praticamente de todos os níveis de planeamento previstos na Lei. A contenção 

da expansão urbanística constitui um alvo por excelência da aplicação de políticas, 

materializadas pelo acompanhamento da Administração Central e pela criação de 

instrumentos de apoio à gestão Territorial. 

A Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto (Artigo 1º), estabelece as bases da Política de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo, que define e integra as acções promovidas 

pela Administração Pública, visando assegurar uma adequada organização e utilização 

do território nacional, na perspectiva da sua valorização, designadamente no espaço 

europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento económico, social e cultural integrado, 

harmonioso e sustentável do País, das diferentes regiões e aglomerados urbanos. 

                                                 
1  
28 Diário da República N.º 85, 11/4/2002 (I SÉRIE-B 3533). 
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 A política de Ordenamento do Território não dispôs até finais dos anos 90 de um 

instrumento legal integrador, não obstante os progressos resultantes de várias iniciativas 

legislativas, de que resultou um conjunto de instrumentos de Planeamento e 

Ordenamento Territorial: em 1982 são instituídos os Planos Directores Municipais (PDM) 

[Decreto-Lei nº 208/82, de 26 de Maio]; no ano seguinte criam-se os Planos Regionais de 

Ordenamento do Território (PROT) [Decreto-Lei nº 338/83, de 20 de Julho]; em 1990 há 

uma primeira tentativa de integrar várias figuras de planos de ordenamento do território 

[Decreto-Lei nº 69/90, de 2 de Março]; em 1993 são criados os Planos Especiais de 

Ordenamento do Território (PEOT), que, de acordo com o mesmo diploma, deveriam ser 

articulados com outros Instrumentos de Ordenamento do Território [Decreto-Lei nº 

151/95, de 24 de Junho]. Finalmente, em 1998, através da Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, 

o País passa a dispor de uma Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de 

Urbanismo, que define globalmente os objectivos e princípios desta política e estabelece 

o conjunto coerente e articulado dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), de âmbito 

nacional, regional e local, em que ela assenta e que constitui o sistema de gestão 

territorial (SGT) [Relatório PNPOT, 2006]. 

O Decreto Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (Alterado pelo Decreto Lei nº 

310/2003, de 10/10), em desenvolvimento das bases da política de ordenamento do 

território e de urbanismo estabelecidas pela Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, definiu o 

regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional e municipal do sistema de 

planificação territorial, o regime geral de uso do solo e a disciplina jurídica do 

procedimento de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de 

gestão territorial em moldes significativamente inovadores. São delimitadas as 

responsabilidades do Estado, das Autarquias Locais e dos particulares relativamente a 

um modelo de ordenamento do território que assegure o desenvolvimento económico e 

social e a igualdade entre os Portugueses no acesso aos equipamentos e serviços 

públicos, num quadro de sustentabilidade dos ecossistemas. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

1 - São instrumentos de desenvolvimento territorial [Lei n.º 48/98 de 11 de 

Agosto (Artigo 9º)]: 

a) O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), 

cujas directrizes e orientações fundamentais traduzem um modelo de organização 
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 espacial que terá em conta o sistema urbano, as redes, as infra-estruturas e os 

equipamentos de interesse nacional, bem como as áreas de interesse nacional em 

termos agrícolas, ambientais e patrimoniais;  

b) Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) que, de acordo 

com as directrizes definidas a nível nacional e tendo em conta a evolução demográfica e 

as perspectivas de desenvolvimento económico, social e cultural, estabelecem as 

orientações para o ordenamento do território regional e definem as redes regionais de 

infra-estruturas e transportes, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos 

planos municipais de ordenamento do território, devendo ser acompanhados de um 

esquema representando o modelo territorial proposto; 

c) Os Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT), que são de 

elaboração facultativa, visam a articulação estratégica entre áreas territoriais que, pela 

sua interdependência, necessitam de coordenação integrada. 

2 - São instrumentos de planeamento territorial os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT), estabelecem o regime de uso do solo, definindo 

modelos de evolução previsível da ocupação humana e da organização de redes e 

sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de 

garantia da qualidade ambiental [Dec. Lei nº 380/99de 22 de Setembro (Artigo 69º)]. 

Os PMOT compreendem as seguintes figuras que o  Dec. Lei n.º 69/90 de 2 de 

Março, vem regulamentar como sendo os planos de ocupação do solo da competência 

dos municípios, evidenciando a sua responsabilidade e competência, reforçando a 

intervenção das populações interessadas, através do inquérito público: 

a) O Plano Director Municipal (PDM), que, com base na estratégia de 

desenvolvimento local, estabelece a estrutura espacial, a classificação básica do solo, 

bem como parâmetros de ocupação (os perímetros urbanos e os indicadores 

urbanísticos), considerando a implantação dos equipamentos sociais, e desenvolve a 

qualificação dos solos urbano e rural, tendo em conta a distribuição racional das 

actividades económicas, as carências habitacionais, os equipamentos, as redes de 

transportes e de comunicações e as infra-estruturas; 

b) O Plano de Urbanização, que desenvolve, em especial, a qualificação do solo 

urbano, estabelecendo, designadamente, o perímetro urbano, a concepção geral da 

forma urbana, os parâmetros urbanísticos, o destino das construções, os valores 
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 patrimoniais a proteger, os locais destinados à instalação de equipamentos, os 

espaços livres e o traçado esquemático da rede viária e das infra-estruturas principais; 

c) O Plano de Pormenor (PP), que define com detalhe o uso de qualquer área 

delimitada do território municipal, estabelecendo no caso de área urbana a concepção do 

espaço urbano, dispondo, designadamente, sobre usos do solo e condições gerais de 

edificação, quer para novas edificações, quer para transformação das edificações 

existentes, caracterização das fachadas dos edifícios e arranjos dos espaços livres. 

3 - São Instrumentos de Política Sectorial os planos com incidência territorial da 

responsabilidade dos diversos sectores da administração central, nomeadamente nos 

domínios dos transportes, das comunicações, da energia e recursos geológicos, da 

educação e da formação, da cultura, da saúde, da habitação, do turismo, da agricultura, 

do comércio e indústria, das florestas e do ambiente. 

4 - Constituem Instrumentos de Natureza Especial os Planos Especiais de 

Ordenamento do Território (PEOT). Estabelecem regimes de salvaguarda de recursos 

e valores naturais fixando os usos e o regime de gestão compatíveis com a utilização 

sustentável do território. Englobam o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC); 

o Plano de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) e o Plano de Ordenamento de 

Albufeiras de Águas Públicas (POAAP). 

São sistematizados os instrumentos apresentados na tabela 2. 
INSTRUMENTOS ELABORAÇÃO APROVAÇÃO 

PNPOT  Governo Assembleia da Republica (ouvidas as 
Regiões Autónomas, as regiões 
administrativas e os municípios) 

PROT Juntas regionais Assembleias regionais, com posterior 
ratificação pelo Governo (audição dos 
municípios abrangidos) 

Desenvolvimento 
territorial 

PIMOT  Câmaras municipais Assembleias municipais, após parecer 
das juntas regionais, sujeitos a 
ratificação pelo Governo 

Planeamento  PMOT  Câmaras municipais Assembleias municipais 
PDM  Sujeitos a parecer da junta regional e a 

ratificação pelo Governo 
PU  Parecer da junta regional e a ratificação 

pelo Governo  

territorial 

PP  Sujeitos a parecer da junta regional e a 
ratificação pelo Governo  

PS  Planeamento 
sectorial  PAAP  

Administração Central Aprovados pelo Governo (ouvidas as 
autarquias locais abrangidas) 

PEOT  POOC  
 POAP  

Planeamento 
especial 

 POAAP  

Administração central. 
Autarquias Locais intervêm 
na sua elabor. e execução  

Competência do Conselho de Ministros 

 

Tabela 2 – Instrumentos de Gestão Territorial 
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 Constituindo as Autarquias um organismo com repercussões no Ordenamento do 

Território, pelo cumprimento dos principais instrumentos de apoio que foram destacados 

anteriormente, a concretização e sustentação destas políticas exigem, como ponto de 

partida básico, um conhecimento permanente e actualizado da realidade do território, 

quer em termos da situação existente quer em termos de inventários de dados.  

A par destas políticas faz todo o sentido haver uma política de gestão dos dados, os 

quais constituem a fonte para a concretização das políticas de Ordenamento do 

Território, que por sua vez permitem gerar novos dados. Os SIG, que constituem assim 

um apoio qualitativo para o tratamento e disponibilização da informação necessária à 

concretização de tais políticas. 

 

 

3.2.4. IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NAS AUTARQUIAS 

A informação sobre a distribuição espacial dos elementos mais significativos à 

superfície terrestre foi ao longo dos tempos revelado como uma das actividades mais 

importantes das sociedades organizadas [Burrough, 1986].  

A informação adquiriu uma nova amplitude passando a resultar da combinação de 

diversos elementos (económicos, sociais, culturais, ambientais, entre outros) abrangendo 

um vasto grupo de disciplinas que proporcionam uma visão integrada do território. O 

território possui características humanas, económicas, culturais, históricas, ambientais, 

cujo conjunto se apresenta como um denominador comum para os vários níveis de 

decisão e para a cooperação entre eles, com vista à gestão e organização do espaço.  

A informação possui um valor extremamente elevado num ambiente competitivo e 

conflituoso [Nijkamp 1990] e constitui um factor de produção (tanto para o planeamento 

como para as organizações), tão importante como os recursos financeiros, os recursos 

humanos ou os equipamentos [Chorley 1987].29 

A diversidade de componentes que alimentam as actividades de Planeamento, 

exigem informação de qualidade na sua síntese em representações visuais, quer ao nível 

social, económico e físico, esta exigência, leva-nos a reflectir nos tipos de informação que 

alimentam as componentes deste processo, as suas fontes e finalidades bem como nas 

metodologias adequadas para tornar eficiente a utilização e tratamento dessa informação 
                                                 
29 Autor citado em [Reis 1993] 
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 indispensável para a decisão na Administração Pública. 

Os elementos que compõe a superfície terrestre constituem as componentes 

básicas de uma análise de ordenamento e planeamento do espaço geográfico. “As 

variáveis fundamentais podem ser classificadas em variáveis biofísicas e variáveis sócio-

económicas. As variáveis biofísicas distinguem-se em variáveis naturais e antrópicas e 

descrevem as características biológicas e físicas do território. Classificam-se como 

naturais se decorrem de fenómenos e processos naturais, e como antrópicas se a sua 

ocorrência se deve à acção humana. As variáveis sócio-económicas descrevem as 

características sociais e de actividades económicas de uma comunidade” [Partidário 

1999]. 

Podemos considerar o planeamento como uma actividade de processamento da 

informação. A informação relevante tem que ser recolhida e armazenada, gerida e 

analisada, disponibilizada e apresentada de forma convincente, para a utilização nos 

vários estágios do processo e para a integração num sistema dinâmico e eficiente 

[Sholten et al., 1990] 30 

“Os arquivos de informação geográfica ou georeferenciada desempenham uma 

função essencial nas actividades de planeamento territorial, encontrando importantes 

aplicações no domínio autárquico, na construção de infra-estruturas de natureza diversa 

e na protecção do ambiente” [LVSI 1997]. 

Apresenta-se de seguida a informação útil para a actividade de planeamento, que 

será agrupada em componentes temáticas (que engloba a informação de âmbito físico e 

sócio-económico) e em componentes cartográficas (que representam a parte gráfica da 

situação existente). 

Componentes Temáticas 

Componentes temáticas descrevem a distribuição espacial de uma grandeza 

geográfica, expressa de forma qualitativa, como os mapas de densidade populacional, ou 

aptidão agrícola de uma região [Pontes 2002]. 

Assim, as variáveis biofísicas constituem os elementos passivos em ordenamento 

do território, que pelas suas características próprias e pelas características sócio-

económicas do local da ocorrência, determinam a aptidão biofísica do território para o 

desenvolvimento de acções de ordenamento. Por seu lado, as variáveis sócio-

                                                 
30 Autor citado em [Reis 1993] 
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 económicas constituem elementos activos em ordenamento do território, que para 

além de determinarem a potencialidade de desenvolvimento do território, são 

responsáveis pelo processo de transformação e impacte que caracterizam as acções de 

ordenamento [Partidário 1999].  

Na tabela 3 sintetizam-se as principais variáveis ou componentes temáticas da 

actividade de planeamento. Todas estas componentes se relacionam com a população e 

com a área geográfica. Sendo na população que se enquadram os seus objectivos, é na 

área geográfica que se concretiza o resultado do processo de planeamento. 

 

VARIÁVEIS INTERESSE PARA O PLANEAMENTO 
Biofísicas Naturais  

Topografia ou 

relevo: Relevo(1); 

Hipsometria(2); 

Declives(3); 

Orientações do 

terreno(4) 

Essencial na caracterização de base em qualquer estudo de Ordenamento biofísico, 

(1) refere-se à configuração física do território. (2) Representa a interpretação do 

relevo através da marcação de zonas significativas quanto a aspectos morfológicos ou 

outros (características climáticas, distribuição vegetal). (3) Refere-se à inclinação 

morfológica do terreno. (4) Marcação da exposição do território à orientação solar 

(exposição solar) e aos ventos (exposição eólica). 

Clima Condiciona outros usos em planeamento, o uso urbano, agrícola e florestal, turístico e 

recreativo pois apresenta um importante papel ao nível do balanço hídrico do solo e

da capacidade erosiva, do conforto humano e das necessidades bioclimáticas.  

Geologia, Litologia e 

Geomorfologia 

(abrange os 

aspectos referentes 

à época 

geológica(1), lito-

estratigrafia(2), 

geomorfologia(3) e 

hidrogeologia(4) 

(1) Para conhecimento da história do substrato geológico, fundamental para avaliar a 

estabilidade do substrato e avaliar os recursos disponíveis. (2) Caracteriza a natureza, 

composição, textura e outras propriedades das rochas, bem como a sua disposição. 

Fornece indicações referentes às características mecânicas, erodibilidade, 

permeabilidade e mesmo do valor e interesse económico do substrato. Importante 

para se conhecer a resistência do substrato às fundações, escavações e aterros, a 

geotectónica e resistência a efeitos sísmicos, avaliação do interesse económico. (3)

Explica a génese e morfologia do território, esclarece sobre fenómenos como 

escorregamentos, desmoronamentos, erosão, acidentes cársicos e respectivos 

factores condicionantes. (4) Essencial conhecer a profundidade e disponibilidade dos 

mantos freáticos, potencialidades e qualidade das águas subterrâneas, funcionamento 

hidráulico dos sistemas aquíferos e factores de degradação. 

Solos O seu estudo é fundamental na perspectiva da sua actividade agrícola actual e 

potencial, capacidade agrícola e florestal, permeabilidade para a alimentação de 

lençóis freáticos e como sistema depurador em sistemas de saneamento, aptidão 

para expansões urbano-industriais e espaços verdes de recreio, entre outros. É 

caracterizado pelos principais parâmetros como espessura, textura, estrutura, 

consistência, permeabilidade, erodibilidade, conteúdo em matéria orgânica, 

capacidade para a retenção de água. 
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Recursos Hídricos Prende-se com o abastecimento de água para fins diversos (consumo humano e 

industrial, etc.), as disponibilidades hídricas para irrigação e produção de energia e a 

sua utilização para fins recreativos. É importante a inventariação das disponibilidades, 

localização e classificação da origem e do uso; a caracterização do sistema 

hidrológico, através do estudo de bacias hidrográficas e sistemas de drenagem 

natural.  

Recursos Biológicos Conhecimento do inventário de espécies e as características o seu habitat. A 

sensibilidade e as potencialidades das espécies e sistemas ecológicos. Os recursos 

biológicos são fundamentais para o ordenamento do território na perspectiva de: 

condicionamentos aos usos e acções de ordenamento; actividade cinergética, 

dulçaquícola e outros aproveitamentos florestais; turismo e recreio; avaliação de 

riscos (erosão, inundação, incêndio, deslizamentos); habitats de vida selvagem; 

ocorrência de grandes valores patrimoniais e de interesse cientifico. Os recursos 

biológicos constituem as variáveis mais sensíveis aos efeitos das acções de 

ordenamento. 

Biofísicas Antrópicas  

Uso do solo É fundamental o estudo desta variável sendo mesmo impossível estudar o ordenamento 

sem conhecer o uso existente no território, a sua evolução e o seu potencial. Para isso 

deve-se cruzar o uso do solo com outras variáveis físicas e sócio-económicas. Para 

esse efeito recorre-se a estudos de ordenamento existentes como planos de 

ordenamento do território. 

Paisagem A paisagem constitui um livro aberto sobre os efeitos da acção humana sobre o 

território. É uma variável muito sensível e maleável, quer pela acção dos fenómenos 

naturais, quer por fenómenos antrópicos como a agricultura e a florestação, a 

construção de edificações, concentradas ou dispersas, e de jardins, a construção de 

estradas e outras infra-estruturas (barragens, portos, aeroportos, auto-estradas). A 

avaliação da qualidade da paisagem exige assim um estudo da análise visual física e 

geomorfológica e o estudo dos processos de transformação. 

Património – 

recursos culturais 

O Património Cultural conta a história de um povo, de um território, de uma civilização. É 

uma variável fundamental como fonte de informação histórica sobre hábitos e tradições 

já desaparecidas, quer como domínio de abordagem e tratamento de valores culturais 

existentes. 

Qualidade Física 

do Ambiente 

É fundamental o papel que o ordenamento do território representa na acção preventiva 

da qualidade física do ambiente. As opções de ocupação e desenvolvimento do território 

devem prever as suas consequências ambientais. Para tal é fundamental conhecer os 

factores de perturbação, o potencial de perturbação das actividades de ordenamento 

propostas e a dinâmica associada à qualidade física dos elementos ambientais 

fundamentais (poluição da água, poluição atmosférica, ruído, resíduos, entre outros). 

Riscos Esta variável inclui não só os riscos naturais mas também os riscos derivados das 

acções humanas (embora os riscos naturais não são completamente independentes da 



OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS 

60

 
acção humana). Este fenómeno deve ser considerado e previsto em estudos de 

ordenamento do território. É fundamental conhecer as zonas de risco e identificar as 

suas características e dinâmicas, prevenir a ocorrência de desastres e definir as formas 

de intervenção urgente para o caso de catástrofes. 

Sócio-económicas  

Demografia Elaboração de estudos demográficos, para conhecimento, das suas características e 

dinâmicas de forma a conhecer os intervenientes motivadores dos processos de 

desenvolvimento. 

Habitação Os estudos da habitação permitem uma avaliação das necessidades e caracterização 

do nível sócio-económico da comunidade. Podem ser caracterizados por diversos 

indicadores urbanísticos (dimensão do parque habitacional, área coberta, época e 

qualidade da construção e infra-estruturas associadas) 

Equipamentos São elementos essenciais para estruturar o tecido urbano e social.  

Actividades 

Económicas 

As actividades económicas são todas as actividades geradoras de riqueza e 

desenvolvimento de uma região. O conhecimento desta variável permite uma melhor 

organização do estudo das actividades económicas. 

Tabela 3 – Variáveis fundamentais ao processo de planeamento. Fonte: [Partidário 1999] e 

[Reis 1993] 

O crescimento urbano, a actividade humana, alimenta os sistemas das 

componentes ou sectores de informação. O relacionamento entre todas as variáveis 

alimenta o processo municipal de planeamento e gestão, cujos resultados dependem da 

disponibilidade e qualidade dos dados, sendo importante a sua desagregação adequada 

à área territorial em estudo. 

Como foi dito no capítulo 2 a Informação Geográfica constitui toda a informação que 

tem uma referência espacial, que representa uma imagem de todos os elementos que 

cobrem a terra e que a constituem no seu interior. Todas estas variáveis que aqui foram 

descritas apresentam essa relação com o espaço geográfico, logo pertencem ao grupo 

da informação geográfica. Esta informação toma forma através de uma representação 

gráfica por intermédio de linhas, pontos ou polígonos. 

“A informação geográfica ou espacial é o denominador comum de muitas disciplinas 

e consegue sintetizar informação substantiva ou temática e comunicá-la visualmente por 

imagens desenhadas através de símbolos e convenções gráficas. A informação 

geográfica formaliza-se através de representações cartográficas... A cartografia, como 

parte da informação geográfica, inventaria recursos humanos e naturais, fornece 
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 informação sobre as potencialidades de desenvolvimento e monitoriza as mudanças 

nas actividades humanas e processos do solo e do ambiente” [Reis 1993]. 

Componentes Cartográfica  

"A cartografia representa o mundo real, fornecendo a imagem espacial, da situação 

existente sobre os recursos, sobre as necessidades da população ou das alternativas 

viáveis para o desenvolvimento do território" [Reis 1993]. 

Uma das formas de representação da informação espacial que é representada por 

dados geográficos e dados de atributos ou de caracterização, é a Cartografia, que 

constitui uma ferramenta de apoio ao planeamento e ordenamento do território e é um 

importante contributo para várias ciências, por permitir a representação visual dos 

elementos que constituem a superfície terrestre. 

“A cartografia [Star et al, 1990] é considerada o ponto de encontro entre a ciência e 

a arte, representando o mundo real, fornecendo a imagem espacial, por exemplo da 

direcção do desenvolvimento de vários indicadores [De Gouw, 1990], ou fornecendo 

imagens da situação existente dos recursos, sobre as necessidades da população ou das 

alternativas viáveis para o desenvolvimento do território” [Reis 1993]. 

A recolha de informação sobre a distribuição espacial dos elementos existentes à 

superfície terrestre constitui uma das actividades mais importantes das sociedades 

organizadas. Assim, a crescente necessidade de recolha de informação implica o 

aparecimento de importantes processos de recolha, como a fotografia aérea, imagens de 

satélite, GPS, levantamentos de campo, dados estatísticos, mapas em papel, entre 

outros, em formato alfanumérico ou digital. 

 

Cartografia Tradicional vs Cartografia Digital 

O território possui características próprias que se alterarem ao longo dos tempos, e 

só um correcto levantamento das diferentes realidades poderá proporcionar bases para 

uma gestão eficiente e equilibrada desse mesmo território. Dependendo das 

metodologias de produção e das necessidades dos utilizadores, temos dois tipos de 

cartografia, a Tradicional e a Digital. 

 “A cartografia pode ser definida como um conjunto de estudos e de operações 

científicas, técnicas e artísticas, efectuadas a partir dos resultados de observações 

directas no terreno, ou da exploração de documentos, nomeadamente os resultantes da 
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 captação da radiação electromagnética, tendo em vista a execução de cartas [Raper 

e Green, 1990]31. Através da cartografia, obtêm-se representações de porções da 

superfície da Terra, a diferentes escalas consoante o tipo e dimensão de porção do 

território a representar. Estas representações correspondem às configurações naturais do 

terreno e às impostas pelo Homem [CNIG, 1993, 1994; Raper e Green, 1990]”32 

Podemos considerar como sendo uma cartografia para efeitos de impressão 

“considera-se carta impressa aquela, que independentemente do processo de produção, 

se destina a utilização visual sobre suporte físico. É comum distinguir-se entre cartografia 

analógica e cartografia digital, evidenciando a diferença na forma de produção e 

possibilidades de utilização” [Matos 2001]. 

Na tabela 4 apresenta-se uma descrição das várias formas de cartografia, que se 

pode dividir em dois grupos (Cartografia Topográfica e Cartografia Temática) e também 

se divide quanto às suas características, analógicas e digitais [Reis 1993]. 

Cartografia Tradicional (tipo analógico)  

Cartografia Topográfica ou 

Carta Base 

Aquela que representa a forma do terreno e um conjunto de entidades de 

interesse genérico (estradas, linhas de água, edificações, etc.) atribuindo-lhes 

posições e elevações relativas. É representada a duas dimensões (x,y) num 

sistema de georeferenciação. 

Cartografia Temática Privilegia um dado tema (densidade populacional, vegetação, ocupação do 

solo geologia, resultados eleitorais, etc.). É elaborada sobre a cartografia 

topográfica. Serve de apoio a estudos locais, regionais e nacionais de 

ordenamento e planeamento do território, bem como à definição de políticas 

de gestão de recursos naturais.  

Estes mapas são específicos, especialmente designados para representar a 

forma ou estrutura de um fenómeno isolado.  

Cartografia Digital  
Cartografia Topográfica 

Digital 

Reproduz com base numa estrutura gráfica representada 

computacionalmente, a cartografia topográfica analógica. 

Apresenta novas metodologias de exploração da informação geográfica, face 

às tradicionais. A utilização da representação computacional permite, maior 

flexibilidade ao nível de exploração e actualização. 

Apresenta vantagens como a escolha da apresentação gráfica final. 

Cartografia preparada para utilização em SIG. 

Tabela 4 – Descrição das várias formas de cartografia. Adaptado de [Matos 2001; Reis 1993; 

Caetano et al., 2001] 

                                                 
31 Autores citados em [Partidário, 1999]. 
32 Autores citados em [Partidário, 1999]. 
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 “A cartografia desempenha um papel importante em SIG pelo simples facto de que 

mapas, quer em papel quer nos computadores, ainda são um modelo de representação 

espacial extremamente completo no que diz respeito à comunicação visual. Goodchild 

(1988, 1992) discutiu com propriedade e o quão limitado são os modelos de dados 

disponíveis para mapas no tocante à representação do mundo real. Não obstante, é facto 

incontestável que mapas constituem a principal fonte de dados para um SIG” [Júlio e 

Goodchild 1998].  

Dependendo da escala da cartografia, o pormenor é maior ou menor, assim a 

escalas grandes, o pormenor da informação é mais elevado, já se distinguem os 

quarteirões, os lotes, edifícios, vedações, passeios, muros, localização de candeeiros de 

iluminação pública, bocas de incêndio, árvores, e também a denominação das ruas, 

números de porta, entre outros elementos que os serviços considerem relevantes para o 

seu trabalho. Toda esta informação deve estar com as devidas coordenadas geográficas, 

orientação (norte, sul, este ou oeste), e a respectiva escala gráfica. 

Na cartografia digital todos estes elementos atrás referidos alimentam o sistema 

que, sendo tecnologicamente baseado em SIG, acrescenta a inteligência topológica, 

permitindo a análise espacial. A cartografia digital tem ainda outras capacidades 

importantes como a transferência de escalas gráficas (ampliação e redução da escala 

base) e diversos processamentos gráficos (conforme a figura 6) que a cartografia 

analógica não permite [Reis 1993]. 

 

Figura 6 – Algumas funções cartográficas por SIG [Maguire, 1989]33 

                                                 
33 Autor citado por [Reis 1993] 
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 O incremento dos SIG e do desenvolvimento dos processos de tratamento da 

informação gráfica digital têm vindo a crescer de forma notável, o que prova cada vez 

mais a necessidade das instituições competentes disponibilizarem informação espacial 

georreferenciada, pois esta constitui a maior fatia da informação gráfica que os SIG 

necessitam. 

Todo o processamento da informação quer a nível de produção, manipulação, 

utilização, circulação e representação sofreu uma verdadeira revolução com a aplicação 

dos SIG’s. Actualmente é muito fácil produzir um mapa personalizado no computador ou 

obter um outro, de qualquer local do mundo através da Internet. 

Saber interpretar, cruzar, avaliar e analisar a correlação entre as diversas variáveis 

existentes em um determinado local, é de extrema importância para a gestão e avaliação 

do impacto das políticas sobre a cidade. O uso das TI e em particular dos SIG pode 

trazer um novo olhar sobre o território e a sua gestão, a possibilidade de se ter várias 

versões sobre um acontecimento leva a ter uma outra visão do mundo. 

 

 

 

3.3. O PAPEL DOS SIG’S NAS AUTARQUIAS LOCAIS 

O crescimento acelerado das cidades modifica o seu espaço num curto período de 

tempo. Desta forma, a procura pelos SIG´s tem-se desenvolvido a partir de ferramentas 

destinadas à gestão de dados espaciais de várias ciências que desenvolvem conceitos 

para tratar o espaço, como as ciências cognitivas, geografia, linguística; e as que 

desenvolvem ferramentas práticas e instrumentos para a obtenção e manipulação de 

dados espaciais, como a cartografia, geodesia, detecção remota, fotogrametria; e por 

último aquelas que fornecem formalismos e teorias para tratar o espaço e a automação, 

como a ciência da computação, geometria, inteligência artificial. Todas essas disciplinas 

estão associadas, de alguma forma, ao tratamento da informação [Borges 2002]. 

A expansão destas ferramentas permite que cada vez mais a administração 

municipal seja exercida de forma inovadora e faça da administração pública um dos 

mercados mais prósperos para os SIG. 

A informação constitui uma componente principal para a qualidade do processo, 

sendo ela que vai definir a arquitectura do SIG, pois é dela que dependem a 
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 disponibilidade, a qualidade e a actualização dos resultados. Pois os sistemas 

informáticos são apenas meios de comunicação e conjuntos de ferramentas para gerir 

melhor a informação [Reis 1993]. 

Na sociedade da informação em que vivemos é fundamental cada vez mais 

disponibilizar a informação de uma forma acessível e igual para todos os cidadãos. Os 

critérios geográficos vieram enriquecer a informação existente nas Autarquias, 

constituindo não só uma mais valia por se tornar mais intuitiva e visível, mas também por 

apoiar de uma forma mais eficaz no apoio à decisão nas áreas de intervenção ao nível do 

urbanismo e gestão do território, para além de outras áreas como o ambiente, economia, 

marketing, entre outros. 

As autarquias locais vêem-se cada vez mais confrontadas com a complexidade da 

gestão dos seus recursos, dado o grau de ocupação do espaço urbano e subsolo. Neste 

sentido torna-se fundamental a existência de informação georeferenciada e de 

ferramentas adequadas que dêem resposta às necessidades Municipais, no que diz 

respeito ao Planeamento e Gestão Urbana.  

As vantagens do SIG encaixam perfeitamente no interesse das Autarquias para a 

gestão dos dados e recursos resultantes quer da acção humana, quer do processo de 

planeamento e ordenamento do território e na gestão racional e sustentável dos recursos. 

Só uma ferramenta com as capacidades apresentadas permite aos gestores municipais 

efectuarem as suas tarefas de gestão do território, capacidade de manuseamento, 

estruturação, análise e circulação de elevados volumes de informação variada. Esta 

ferramenta possibilita um melhor conhecimento do território, melhor comunicação entre 

técnicos, políticos, munícipes e agentes económicos que interferem na história do 

município. 

Ao ser encarada como uma ferramenta de apoio à decisão, a implementação dos 

SIG nas autarquias permitirá a modernização de processos na administração do território. 

Para além das vantagens que já foram apresentadas ao longo deste documento, a 

aproximação entre as autarquias e seus munícipes através do aumento da eficácia e 

eficiência dos processos e a disponibilização de informação e serviços via Internet e 

Intranet, constitui uma das suas mais-valias. Desta forma obtém-se uma participação dos 

cidadãos mais activa no desenvolvimento e transformação do território que partilham.  

Segundo o despacho 12/94 de 1 de Fevereiro que cria o PROSIG (apresentado na 

subsecção 3.2.3), "a gestão urbana e municipal para poder ser realizada com eficácia, 
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 tendo em consideração todas as condicionantes ao uso do solo consignadas na lei e 

os critérios estabelecidos em matéria de ordenamento do território e de preservação do 

ambiente, não pode prescindir do recurso à exploração de SIG’s, que são instrumentos 

de gestão e análise de informação georreferenciada de natureza multissectorial 

vocacionados para disponibilizarem, em tempo real, a informação actualizada relevante 

para qualquer área do município e para apoiar a decisão, designadamente através da 

simulação de diversos cenários de intervenção possíveis". 

Na sua generalidade os SIG dão apoio a praticamente todas as actividades da 

Autarquia, que segundo Painho se destacam [Paínho 1997]:  

Gestão Autárquica  

 Gestão do cadastro com fornecimento de informação constante e actualizada 

sobre cada uma das parcelas e avaliação de propriedades;  

 Processamento automático de Projectos e Licenciamento de obras;  

 Gestão dos trabalhos dos vários serviços, fornecendo informação financeira;  

 Processamento automático de cartografia levada a cabo manualmente pelos 

vários departamentos;  

 Planeamento de transportes e gestão de frota;  

 Serviços de emergência;  

 Inventários diversos (redes de distribuição de água, electricidade, esgotos, 

telefone, gás);  

 Planos Directores Municipais.  

Ordenamento do território  

 Planeamento do uso do solo, integrando informação diversa;  

 Determinação da distribuição espacial da ocupação do solo (relação da ocupação 

com a aptidão agrícola, preço dos terrenos e procura para construção);  

 Análise e simulação de ocorrências espaciais: erosão, poluição das águas 

subterrâneas e evolução da impermeabilidade pela ocupação urbana do solo).  
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 Agricultura  

 Planeamento de zonas rurais ao nível do cadastro (com base em cálculos 

rigorosos de áreas): controle das práticas agrícolas, aplicação de multas, gestão das 

práticas de conservação.  

 Estimar as produções e controlar os custos;  

 Gerir as zonas de pastagem;  

 Inventariar os usos agrícolas.  

Florestas e protecção da vida selvagem 

A gestão das florestas engloba uma série de outros recursos naturais: madeiras, 

pastagens, áreas de recreio, vida selvagem, recursos hídricos, recursos geológicos, sítios 

classificados de interesse histórico. 

O papel dos SIG nas florestas é o de integrar e optimizar os diferentes usos 

florestais, permitindo tarefas como: 

 Calcular a quantidade de madeira disponível numa área, com planeamento de 

cortes; modelação de fogos; avaliação de planos alternativos de gestão; avaliação 

de impacte ambiental de grandes projectos; compatibilização com áreas de 

protecção; localização de percursos panorâmicos; inventariação de habitats de 

espécies protegidas.  

O SIG municipal deve ser o elemento integrador dos vários departamentos que 

podem utilizar uma base comum de georeferenciação. 

O crescimento e desenvolvimento do SIG no ceio das autarquias implica uma 

reestruturação do funcionamento administrativo das mesmas, o enraizamento e 

alargamento aos vários departamentos tendo como objectivo a integração e partilha da 

informação, importante para os processos de planeamento.  

Os Municípios assumem um importante papel na constituição das bases de dados 

geográficas, no correcto desenvolvimento de sistemas de informação versáteis 

integrados e adaptados à organização em que se inserem, capazes de acompanharem a 

evolução da organização e da própria evolução tecnológica que constitui um factor chave 

de desenvolvimento das organizações e do seu papel primordial de servir ao cidadão 

mais e melhor informação. 
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 A informação geográfica é uma componente fundamental para a gestão 

Autárquica uma vez que a acção destas incide fundamentalmente sobre o território. A 

evolução das ferramentas SIG a par da generalização da informação geográfica nas 

autarquias vem permitir uma eficaz partilha de informação quer ao nível interno quer ao 

nível externo. Esta partilha é fomentada pelo crescente avanço da Internet que vem 

possibilitar aos municípios integrarem os SIG de forma a fazer o planeamento e gestão 

do território disponibilizando à cidadania esses serviços. 

As aplicações SIG disponíveis pela Internet acrescentam elevado potencial aos 

serviços habitualmente disponibilizados, tais como preencher requerimentos, pesquisar 

regulamentos, tornando-se também num local onde se pode aceder interactivamente em 

qualquer instante e em qualquer parte do mundo ao mapa do município com a sua 

informação georreferenciada sobre as estradas, os equipamentos existentes, os planos, 

usufruindo das potencialidades do SIG como os procedimentos para a manipulação da 

informação. 

 

 

3.3.1. ORGANISMOS E APOIOS À IMPLEMENTAÇÃO DOS SIG’S EM PORTUGAL 

“A política nacional influencia grandemente o sucesso das aplicações de SIG. A evolução 

do serviço público de informação geográfica em Portugal não tem sido sempre positivo, 

frequentemente se cometem erros técnicos e estratégicos graves. A actividade da 

regulamentação da produção e utilização da informação tem sido confusa e tecnicamente 

muito deficiente” [Matos, 2001(a)].  

Existem aspectos significativos que se destacam e se prendem com a exigência por 

parte dos organismos públicos passaram a exigir a entrega de documentos e estudos de 

planeamento como informação geográfica digital. Esta informação produzida vai constituir 

um património valioso para futuros estudos e para cruzar com novos dados, potenciando 

a utilização da tecnologia e melhorando a qualidade dos resultados [Tenedório et al., 

2004]. 

A falta de informação é também um problema do País, desde os levantamentos 

cartográficos da totalidade do País à falta de normas/regras sobre os requisitos exigidos 

para o SIG. Existe uma carência a nível de levantamentos, como por exemplo as escalas 

úteis para o Planeamento, sendo que os Municípios partem para levantamentos isolados 
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 e não concertados com os Concelhos vizinhos, o que vai levar a elevados custos e à 

repetição de levantamentos entre entidades diferentes. 

A definição de uma base cartográfica nacional única ou o estabelecimento de 

competências e responsabilidades na utilização e recolha de informação para o SNIG 

(Sistema Nacional de Informação Geográfica) cujo conteúdo será abordado no 

subcapítulo 3.3.2., seria uma mais valia para o sucesso dos SIG que se implementam ao 

longo do País. Seria fundamental repensar o SNIG pois a informação geográfica é 

estratégica tal e qual como informação relacionada com a saúde, a economia, as 

finanças, sendo portanto a estrutura nacional da informação que vai impor algum atraso 

relativamente a outros países. [Saias 2002]. 

 

3.3.1.1. ORGANISMOS 

3.3.1.1.1. Nível Nacional  

O Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), é uma infra-estrutura 

nacional de informação geográfica que tem por objectivo proporcionar a partir de vários 

pontos de acesso, a possibilidade de identificar, visualizar e explorar informação 

geográfica, bem como aceder a bases de dados temáticas. Criado pelo Decreto-lei nº 

53/90, de 13/2, foi a primeira infra-estrutura de informação geográfica a ser desenvolvida 

na Europa e a primeira a ser disponibilizada na Internet em 1995. 

Esta infra-estrutura nacional de dados espaciais visa a organização, pesquisa e 

visualização dos Metadados (constituem dados sobre dados já descrito no subcapítulo 

2.2.) e o acesso a produtos e serviços de dados espaciais. Um instrumento 

imprescindível para o País, que será enquadrado, de forma gradual e harmonizada, pela 

infra-estrutura europeia de informação geográfica. 

Este sistema pretende reunir toda a informação de âmbito nacional, regional e local, 

necessário ao planeamento dos recursos, no sentido de que a cartografia de base e 

temática e a informação alfanumérica associada se possam integrar num referencial 

comum acessível aos utilizadores públicos e privados. 

Instituto Geográfico Português (IGP) é o organismo responsável pela execução 

da política de informação geográfica. Sucedeu em todos os direitos, obrigações e 

atribuições aos extintos Centro Nacional de Informação Geográfica (CNIG) e Instituto 
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 Português de Cartografia e Cadastro (IPCC), tendo sido expressamente reconhecido 

o estatuto de Autoridade Nacional da Cartografia. 

O CNIG foi criado como coordenador do SNIG, com vista ao seu desenvolvimento e 

ligação de vários sistemas produtores e utilizadores da informação. Era responsável pela 

definição de normas de trocas de dados; contribuição para a conversão de cartografia 

topográfica e temática; apoio técnico e assistência aos serviços de administração pública 

nacional e local; estabelecimento de contactos com produtores de dados e 

desenvolvimento de actividades no campo de investigação dos SIG´s. 

O IPCC constituía um serviço dependente da Secretaria de Estado da 

Administração Local do Ordenamento do Território, sendo responsável pela produção de 

cartografia às escalas 1/50 000, 1/100 000 e 1/500 000, ortofotometria à escala rural e 

cartográfica para cadastro rural às escalas 1/2000 e 1/5000.  

Atribuições do IGP enquanto: 

Autoridade Nacional de Cartografia 

 Colabora na definição de políticas de informação geográfica; 

 Propõe medidas legislativas de enquadramento e regulamentação, e estabelece  

normas técnicas para a produção e disponibilização de informação geográfica de 

base; 

 Preside ao Conselho Coordenador de Cartografia; 

 Regula o mercado privado de produção de informação geográfica definindo 

normas de produção e especificações técnicas de produtos; licenciando e 

fiscalizando o exercício de actividades; homologando e reconhecendo produtos. 

Produtor de Informação Geográfica Oficial 

 Garante a manutenção e aperfeiçoamento do referencial Geodésico Nacional; 

 Promove, em coordenação com outras entidades públicas, a produção de 

cartografia oficial de interesse regional e nacional; 

 Promove a execução, renovação e conservação do cadastro, em articulação com 

outras entidades competentes; 

 Assegura a elaboração da carta administrativa oficial, em parceria com autarquias 

e outras entidades. 
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  Coordenador do SNIG 

 Concebe a infra-estrutura nacional de informação geográfica e promove o 

estabelecimento do enquadramento legal e institucional para a sua implementação, 

em articulação com as instituições e serviços envolvidos; 

 Define a estrutura da informação e desenvolve estudos e trabalhos conducentes a 

integração e actualização de dados no sistema; 

 Desenvolve plataformas de acesso e sistemas de pesquisa, visualização e 

exploração da informação; 

 Promove o estabelecimento e consolidação de Redes Temáticas sobre 

informação geográfica. 

Organismo de Investigação 

 Integra programas e promove e coordena projectos de investigação e de 

desenvolvimento experimental no domínio das TIG. 

Agente de Formação 

 Desenvolve programas e acções de formação destinadas à especialização de 

técnicos nas diversas áreas das TIG;  

 Colabora com estabelecimentos de ensino superior na formação prática de 

alunos; 

 Apoia instituições e organismos, nacionais e internacionais, com acções de 

formação; 

 Assegura a formação contínua dos agentes e técnicos do Instituto. 

Promotor da Sociedade de Informação 

 Promove a difusão e o acesso generalizado à informação geográfica;  

 Garante a disponibilização livre e gratuita da informação considerada de 

cidadania; 

 Conduz projectos de inovação tecnológica e técnica destinados à melhoria do 

acesso à informação. 
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 Instituto Geográfico do Exército (IGEOE), sucedeu, a partir de 1 de Julho de 1993, 

ao Serviço Cartográfico do Exército (SCE), este constituía o organismo do estado que 

realizava o reconhecimento físico do território nacional, responsável pela produção de 

cartografia base à escala 1/250 000 e 1/25 000, foi o pioneiro em projectos de 

informatização cartográfica. O IGeoE com base no despacho 72/MDN/93, de 30 de 

Junho, tornou-se o herdeiro natural do espólio e das tradições cartográficas militares 

portuguesas, passou a ser o órgão responsável pela cartografia do Exército com 

dependência hierárquica e funcional atribuída ao Comando da Logística. O IGeoE é hoje 

responsável pela produção de um significativo volume de informação geográfica, que vai 

muito para além do estrito uso militar, e que está em permanente renovação e 

actualização.  

Direcção Geral da Qualidade do Ambiente (DGQA), é uma entidade pertencente 

à Administração Central, responsável pelo Sistema de Informação do Ambiente (SINAIA) 

e pela produção de mapas temáticos do Atlas do Ambiente à escala 1/1 000000. A 

maioria dos mapas produzidos pela DGQA está já a funcionar num SIG. 

Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza 
(SNPRCN), depende do Ministério do Ambiente e Recursos Naturais. Tem vindo a 

desenvolver estudos recorrendo ao tratamento informático de informação. O seu principal 

objectivo é o Planeamento e Ordenamento das Áreas Protegidas. 

Instituto Nacional de Estatística (INE), tem como missão produzir e divulgar 

informação estatística oficial de qualidade, promovendo a coordenação, o 

desenvolvimento e a divulgação da actividade estatística nacional. O INE, como trave 

mestra do Sistema Estatístico Nacional, tem vivido um processo sistemático de 

actualização, tornado mais imperioso pelo contínuo desafio de construção de indicadores 

à escala europeia. Criar novos indicadores, actualizar outros, modernizar processos, 

acompanhar as necessidades de informação de uma sociedade em mudança. 

O INE é um Instituto Público dotado de personalidade jurídica, património próprio e 

autonomia técnica e administrativa.  

 

3.3.1.1.2. Nível Regional 

Comissões de Coordenação da Região Centro (Comissões de coordenação e 
Desenvolvimento Regional) (CCDRC), tal como as restantes Coordenações Regionais 
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 são organismos públicos que actuam na dependência directa do Ministério do 

Planeamento e da Administração do Território. Estabelecem a ligação entre a 

Administração Central e as Autarquias Locais, apoiando as iniciativas no campo do 

desenvolvimento e ordenamento do território, nomeadamente através do apoio directo às 

autarquias por serviços descentralizados, gestão de programas operacionais 

comunitários, fiscalização no domínio do ordenamento do território e participação no 

desenvolvimento regional. 

Comissões de Coordenação da Região Norte (CCDRN), para além dos 

objectivos comuns às restantes Comissões existem outros que são essencialmente, o 

desenvolvimento de um SIG com intervenção ao nível regional e sub-regional, o apoio à 

constituição dos SIG´s a nível local, e a divulgação e sensibilização do público para esta 

tecnologia. 

Comissão de Coordenação da Região Alentejo (CCRA), tem desenvolvido vários 

estudos e experiência no domínio do tratamento da informação estatística referente à sua 

região, bem como a análise experimental de imagens satélite e de gestão do fundo 

cartográfico da CCRA. Desenvolve ainda estudos no âmbito do Ordenamento do 

Território, deparando-se com insuficiente cartografia em formato digital. 

 

3.3.1.1.3. Nível Local 

A nível local os principais utilizadores dos SIG´s são os Municípios responsáveis 

pela administração local, nomeadamente na área do Ordenamento do Território, serviços 

de saneamento e transportes. As Empresas de Servidão Pública, constituem também um 

importante grupo a desenvolver as suas actividades com recurso à tecnologia SIG. 

Existe, ainda, um vasto conjunto de utilizadores de SIG´s, tais como gabinetes privados, 

empresas e associações, universidades e institutos [SNIG 1993]. 

 

3.3.1.2. APOIOS 

Na última década tem-se assistido em Portugal a uma emergência dos SIG’s nas 

Autarquias Locais. Para tal muito contribuiu o aparecimento de programas de apoio de 

iniciativa estatal financiados pelo Programa de Assistência Técnica/FEDER do II Quadro 

Comunitário de Apoio.  
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 Foi sobretudo a partir dos anos 90 que tal se verificou para o que em muito 

contribuiu o aparecimento de programas como o PROGIP e o PROSIG, cujo objectivo 

visava apoiar os municípios, quer através de linhas orientadoras quer através de 

financiamento, na implementação de SIG’s locais de modo a que mais tarde os 

municípios pudessem disponibilizar informação geográfica no SNIG.  

 

PROGIP 

O PROGIP é um Programa de Apoio à Gestão Informatizada dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Território. Criado por Despacho conjunto da 

Presidência do Conselho de Ministros e Ministro do Planeamento e Administração do 

Território, e publicado no Diário da República nº33 de 9 de Fevereiro de 1994. 

Constituía objectivo do PROGIP “promover a gestão integrada dos planos 

municipais de ordenamento do território, garantindo a permanente e sistemática 

actualização da informação neles contida, como contributo para a modernização do 

funcionamento da administração local e, em última instancia, para o bem-estar e a 

promoção das condições de vida dos cidadãos associados a tal modernização”. 

Pretendia-se desenvolver e instalar em cada câmara municipal instrumentos informáticos 

de custo reduzido e de fácil exploração, que permitissem o desempenho eficiente da 

gestão dos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), tirando partido das 

potencialidades que as tecnologias de informação proporcionam. 

Segundo dados do extinto CNIG foram celebrados protocolos com 94% das 

autarquias de Portugal Continental. 

Este projecto foi lançado pelo CNIG (que passou a integrar o actual IGP), no intuito 

de ligar todos os PDM na rede do SNIG, sendo o grande objectivo “possibilitar uma nova 

forma de consulta aos elementos fundamentais dos PDM ao publico em geral, difundindo 

(…) uma informação que é publica e de extrema importância, favorecendo a sua 

participação no processo de planeamento municipal” [Condessa e Antunes, 1999]. 

Tratou-se de uma iniciativa enquadrada nos princípios de aceleração da difusão da 

informação e da contribuição para a eficiência da administração e para o 

desenvolvimento local, previstos no Livro Verde para a Sociedade da Informação 

[Tenedório et al, 2004]. 
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PROSIG 

O PROSIG foi criado pelo Ministério do Planeamento e da Administração do 

Território através do Despacho 12/94, de 1 de Fevereiro. Eram objectos deste programa, 

“apoiar na criação de SIG’s vocacionados para a gesta territorial, integrados na rede do 

SNIG, visando a modernização do funcionamento da Administração Local” e “ contribuir 

para a integração, no sistema coerente e homogéneo de bases de dados 

georeferenciados que constitui a rede do SNIG, dados de natureza gráfica e alfanumérica 

que, por iniciativa municipal, vão ser organizados em formato digital”. 

O PROSIG financiava os municípios individualmente ou por associações de 

municípios na aquisição de hardware de suporte do SIG e de software geral ou específico 

orientado para o planeamento e gestão do território. Em contrapartida, os municípios 

comprometiam-se a disponibilizar a sua informação na rede do SNIG e a partilhar entre si 

as experiências e aplicações desenvolvidas no âmbito do PROSIG [Mourão e Gaspar, 

1999]. 

Segundo dados oficiais (correspondentes aos anos 1995 a 1999), a adesão ao 

PROSIG foi elevada tendo sido concretizados 92 protocolos (73 Municípios e 19 

Associações) que envolveram 178 municípios, representando 64% do total dos 

municípios portugueses. Das 92 entidades envolvidas apenas 48% efectivaram a 

instalação do SIG, sendo que 26% se encontravam em fase avançada de concretização 

no final de 1999, quando o programa foi interrompido, não conseguindo por isso concluir 

os respectivos processos de instalação e as restantes 26% não chegaram sequer a 

iniciar os procedimentos necessários à instalação do SIG. Pode portanto afirmar-se que 

apesar de ter tido uma importância fulcral no desenvolvimento dos SIG em Portugal, o 

Programa ficou aquém dos seus objectivos.  

Procurando reflectir sobre as limitações verificadas na constituição e 

desenvolvimento dos SIG’s municipais, podem identificar-se 3 grandes factores de 

estrangulamento: insuficiência de recursos humanos, indefinição do projecto SIG, 

desarticulação entre o SIG e as actividades correntes dos Municípios [Mourão e Gaspar, 

1999]. 

No que respeita aos recursos humanos, destacam-se as dificuldades encontradas 

na constituição da equipa técnica responsável pela concepção e arranque do sistema, e 

por outro lado a insuficiente formação. A implementação de um SIG exige a participação 
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 de técnicos com experiência nas áreas do Planeamento e devidamente inseridos 

nas actividades que deverão ser apoiadas pelo sistema. Exige ainda a formação 

especializada no software SIG. 

O segundo factor de estrangulamento decorre do primeiro a que se alia uma 

incapacidade de definição dos objectivos e prioridades do SIG. 

O terceiro dos factores de estrangulamento prende-se com os anteriores, e deve-se 

à falta de interligação entre os serviços municipais utilizadores e fornecedores de 

informação. Esta é uma condição indispensável ao êxito do projecto, pois permite explicar 

os circuitos da informação e as necessidades dos potenciais utilizadores, e facilita a 

definição dos objectivos e prioridades de intervenção, que fundamentam o 

desenvolvimento do sistema. 

A experiência adquirida pelo PROSIG e o reconhecimento da adesão dos 

Municípios fundamentaram o seu alargamento até ao ano 2000 (Despacho nº 17720/99 – 

DR II Série de 10-9-99), visando atingir os objectivos iniciais, face às limitações 

orçamentais existentes, apoiar preferencialmente as acções orientadas para a 

disponibilização de informação georeferenciada na rede do SNIG. 

Apesar das limitações encontradas no desenvolvimento dos SIG de âmbito 

municipal, conclui-se que o PROSIG, ao apoiar neste desenvolvimento, contribuiu para 

uma aproximação às novas tecnologias e para uma maior eficiência da Administração 

Local, fomentando um melhor acesso dos cidadãos à informação. Este Programa 

representa assim um instrumento de política, cujos objectivos vieram inserir-se 

claramente nas medidas preconizadas para a Sociedade da Informação em Portugal. 

 

3.3.1.3. PERSPECTIVAS PARA DESENVOLVIMENTO DO APOIO AO SECTOR DOS 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Apresenta-se neste ponto a perspectiva do Vice-Presidente do IGP, Rui Pedro 

Julião34 para o futuro da Infra-estrutura da Informação Geográfica. 

“É necessário repensar a Infra-Estrutura da Informação Geográfica. As infra-

estruturas da informação geográfica, como qualquer outra infra-estrutura, proporcionam 

meios de suporte a uma determinada actuação, serviço ou acesso a bens, sendo que 

neste caso particular se baseia em conteúdos geográficos. Da mesma forma também 
                                                 
34 Vice-Presidente do IGP em entrevista ao Jornal “O Primeiro de Janeiro” (2 de Junho de 2004) 
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 necessitam de manutenção, e sobretudo, de serem utilizadas para terem o seu real 

significado. Importa assim dar prosseguimento e consolidar o forte investimento 

(financeiro, humano, cientifico e tecnológico) já anteriormente efectuado no SNIG”. 

“O SNIG resulta de um esforço nacional (pioneiro a nível europeu e mesmo 

mundial) e só poderá permanecer como Sistema Nacional se houver uma participação 

activa e empenhada de todos, produtores e utilizadores de informação geográfica. 

Compete ao IGP a coordenação e dinamização do processo o que, importa frisar, não se 

deve confundir com a titularidade sobre os dados e informação disponibilizados pelo 

SNIG. Nesse sentido, assumem a maior relevância as atribuições do IGP, tais como a 

adopção de projectos de inovação tecnológica, que contribuam directamente para facilitar 

o acesso à informação geográfica por parte do cidadão”. 

“As dúvidas já não se colocam ao nível tecnológico, pois esta componente 

(aquisição, estruturação, exploração e manutenção da informação geográfica) adquiriu 

um forte desenvolvimento nos últimos anos. A discussão centra-se na definição da 

interoperabilidade dos serviços a prestar através das Intra e Internet e dos requisitos da 

informação a produzir para os suportar. O IGP tem feito um esforço de reflexão nesse 

sentido, que gradualmente se traduzirá nos serviços proporcionados a partir do SNIG”. 

“O SNIG é uma infra-estrutura que tem por objectivo proporcionar, a partir dos 

vários pontos de acesso (SNIG, GEOCID35, ROT36, ...), possibilidade de identificar, 

visualizar e explorar informação geográfica, bem como aceder a bases de dados 

temáticas. É constituído por três componentes principais interligadas (Metadados, 

Visualização/Exploração e Mercado) suportadas por uma estrutura de dados 

harmonizada, disponibilizada a partir dos seus respectivos produtores”. 

“No sentido de dinamizar estas actividades promovidas pelo SNIG, o IGP tem 

acompanhado (directa e indirectamente) os desenvolvimentos europeus mais recentes, 

(INSPIRE37 e GMES38), promovido a sua divulgação a nível nacional e consolidado 

parcerias para a implementação de projectos estruturantes neste contexto”. 

                                                 
35  O GEOCID é o site que disponibiliza (a partir de Junho de 19999conteúdos geográficos no âmbito do SNIG 
(http://geocid-snig.cnig.pt) 
36 ROT (Rede de Observação da Terra), destinada a disseminar a informação associada à detecção remota [Henriques et 
al, 1999] 
37 O INSPIRE, é uma iniciativa em preparação pela Comissão Europeia, que pretende promover a disponibilização de 
informação de natureza espacial, utilizável na formulação, implementação e avaliação das políticas da União Europeia. O 
seu objectivo é estabelecer um enquadramento legal para a criação gradual e harmonizada de uma infra-estrutura europeia 
de informação geográfica.[site http://snig.igeo.pt/inspire/, (6-9-06]]. 
38 GMES (Global Monitoring for Environment and Security) é uma iniciativa da União Europeia, em colaboração com a 
Agência Espacial Europeia (ESA), para estabelecer uma capacidade independente para a monitorização global do planeta, 
para apoio aos objectivos Europeus de ambiente e segurança. [http://www.grices.mctes.pt/gpe/gmes/gmes_pt.html, (6-9-06)] 
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 “É de acordo com esta perspectiva e no sentido de promover o conhecimento sobre 

a informação geográfica existente que o IGP tem vindo a desenvolver um editor de 

Metadados, desenvolvido de acordo com as especificações da norma ISO 19115 e as 

orientações do ISO 19139 referentes à implementação informática, que será 

disponibilizado gratuitamente através do SNIG com o objectivo de suportar a 

implementação do Registo Nacional de Cartografia e fomentar também o conhecimento 

sobre conteúdos geográficos não abrangidos pela obrigatoriedade de registo”.  

“Num contexto em que a informação assume uma preocupação central no ritmo de 

desenvolvimento acelerado das sociedades modernas, estas se reconhecem por um 

modelo de desenvolvimento social e económico onde os processos de aquisição, 

armazenamento, processamento, distribuição e disseminação da informação, 

conducentes à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e 

das empresas, desempenham um papel central na actividade económica, na criação de 

riqueza e na definição de qualidade de vida”. 

“Neste contexto, a informação geográfica assume um papel cada vez mais 

relevante de imprescindível suporte ao desenvolvimento das mais variadas actividades, 

existindo um reconhecimento crescente por parte das organizações da sua importância 

para as suas actuações”. 

 

 

3.3.2. LINHAS ORIENTADORAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM SIG NAS AUTARQUIAS 

LOCAIS 

Os SIG constituem um importante contributo para o apoio às Autarquias, uma vez 

que permitem racionalizar e modernizar os circuitos de gestão e disseminação da 

informação dentro delas e entre os diversos serviços públicos, facilitando o fornecimento 

dos dados.  

Embora as TI se apresentem ainda emergentes ao nível das organizações da 

administração pública, tudo indica que num futuro próximo estas irão desempenhar um 

papel importante não só nas metodologias de trabalho ligadas ao planeamento e gestão, 

como ao nível da comunicação intra e inter organizações. 
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 O sucesso dos SIG’s está directamente ligado com a sua implementação, que deve 

ser baseada num plano devidamente estruturado que coloca na mesma balança a gestão 

da informação e a divulgação/partilha da informação.  

Uma condição fundamental para que o SIG tenha sucesso é que todos os serviços 

da organização estejam envolvidos. “Também a estrutura organizacional é outro factor de 

grande importância na introdução do SIG na autarquia. Essa estrutura abrange desde a 

definição do grau de envolvimento e responsabilidades de cada sector na implementação 

e operação do sistema, até à gestão do projecto e à formação e qualificação da equipe 

técnica. Poderá provocar a reformulação de alguns serviços dentro da estrutura da 

Câmara” [Reis 1993].    

A implementação e desenvolvimento de um SIG deve constituir uma operação 

faseada, desenvolvendo-se ao longo de vários anos. A sua adopção envolve 

frequentemente algumas incertezas que constituem por vezes obstáculos, causando 

atrasos, e envolvendo consequentes reestruturações do desenvolvimento do projecto. O 

desenvolvimento do SIG é um processo dinâmico, em constante reajuste de forma a 

responder a obstáculos e se adaptar à instituição. Deve existir um reajuste mútuo entre o 

SIG e a Organização. 

No sentido de concentrar nesta subsecção a estrutura que se considera adequada 

para a implementação do SIG, passa-se de seguida a descrever um modelo para a 

implementação de um SIG nas Autarquias, baseado na experiência da Câmara Municipal 

de Matosinhos. Este modelo foi desenvolvido por Elsa Severino e apresentado 

recentemente na sua dissertação de mestrado [Severino 2006]. 

Para esta autora, o processo de implementação de um SIG passa por um conjunto 

de oito passos que começa com o diagnóstico e termina com a manutenção do sistema. 

Algumas das actividades no processo podem ocorrer concorrencialmente, podem ser 

encaradas de uma forma interactiva ou podem ser reestruturadas dependendo do 

tamanho da autarquia que conduz o estudo e dos recursos disponíveis para planear o 

SIG. O processo de implementação do SIG está baseado na filosofia de que primeiro se 

deve decidir o que o SIG deve fazer e depois como o SIG o pode concretizar. 

O processo de implementação do SIG pode assim ser dividido em oito etapas 

(tabela 5) de modo a dividir o conjunto de tarefas que devem ser desenvolvidas e 

completas para construir um SIG de sucesso [Severino 2006]. 
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ETAPAS TAREFAS 

1. Formação da equipa SIG Definição dos elementos que pertencerão ao núcleo SIG

2. Diagnóstico 

Definição dos objectivos 

Levantamento das necessidades 

Levantamento dos dados disponíveis 

3. Desenho conceptual do SIG 

Identificação de fluxos de trabalho 

Desenho da base de dados 

Alocação e gestão de recursos 

4. Aquisição do software 
Testes de Benchmark39 

Instalação do software e formação dos utilizadores 

5. Construção da base de 
dados 

Digitalização de dados analógicos 

Inserção de dados alfanuméricos 

Inserção de dados externos 

Tratamento de informação 

6. Desenvolvimento de 
aplicações técnicas e funcionais 

Desenvolvimento de interfaces específicos para utilização 
em ambiente produtivo 

7. Desenvolvimento de 
aplicações dedicadas à 
disponibilização de informação 

Intranet 

Internet 

8. Manutenção do sistema SIG 

Assessoria técnica 

Manutenção da solução 

Garantia de evolução tecnológica 

Tabela 5 – Estrutura do modelo de implementação de um SIG. Fonte: [Severino 2006] 

“Para que este modelo sirva os objectivos e a estratégia da organização municipal 

deve suportar a estratégia da organização, satisfazer as necessidades de informação de 

todos os níveis de gestão e operacionais, assegurar a coerência das informações através 

da organização, evitando contradições e descoordenação dos dados relativos às mesmas 

realidades e servir de orientação à construção de bases de dados que permitam manter 

actualizados e disponíveis as informações necessárias às operações e gestão da 

organização, estruturadas com base no modelo de dados de forma a permitir o seu fácil 

acesso e inter-relação [Severino 2006]”.  

Existem muitas opiniões de diferentes autores sobre o modo como se deve 

implementar o SIG, no entanto, nenhuma delas está totalmente correcta ou incorrecta, 
                                                 
39 Realização de testes para verificar como se comporta o software face à realidade funcional da autarquia 
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 todas elas são alternativas que deverão ajustar-se aos objectivos desejados para a 

sua organização e modo de operar da mesma, com as suas especificidades e 

particularidades. Uma implementação do SIG bem sucedida deverá basear-se num plano 

compreensível, bem estruturado que parte de uma ideia, através da aquisição de uma 

solução, para a administração da informação do SIG e para a sua disponibilização. Entre 

outras questões deverá envolver a questão da existência de cartografia digital disponível, 

a constituição de bases de dados associadas à informação gráfica e uma identificação 

criteriosa das aplicações a desenvolver com o SIG [Bastos 2001]. 

Desenvolver um SIG envolve investimento em cinco áreas: hardware, software, 

dados, procedimentos e recursos humanos, como já foi referido anteriormente. A 

aquisição de hardware e software é entendida, erradamente, como tendo o maior custo 

na implementação de um SIG. Está provado que o desenvolvimento da base de dados 

(estando aqui implícitos custos com procedimentos e recursos humanos) ascende a 60%-

80% dos custos de implementação. A estes acrescem ainda os custos associados à 

actualização e manutenção da base de dados [Hardester, 2000]. 

“Para que o SIG tenha sucesso deverá antes de mais existir um grupo responsável 

pela implementação do SIG que exerça uma gestão do sistema com poder em relação à 

organização e que tenha expectativas realistas face ao projecto. Depois é necessária 

uma grande competência de todos os participantes no processo e que se trabalhe em 

equipa dentro e entre os departamentos. Deve-se enfatizar as vantagens do SIG para os 

utilizadores e para toda a organização, desenvolvendo uma atitude positiva perante as 

alterações  que se possam verificar dentro da organização. A qualidade dos dados e o 

acesso aos mesmos por todos os utilizadores deverá ser assegurada, bem como o facto 

de a tecnologia ser a mais adequada para os objectivos definidos. Pode-se afirmar que, 

segundo alguns autores, o êxito ou fracasso na implementação do SIG depende do 

programa aplicacional, configuração dos meios informáticos e da definição da estratégia 

de abordagem. Aspectos também importantes são o envolvimento aos diferentes níveis 

dos técnicos da entidade gestora e da eventual equipa de consultores internos ou 

externos e a transferência do saber entre a equipa de consultadoria e os futuros 

utilizadores do sistema” [Severino 2006].  

Os benefícios de implementar um SIG numa autarquia são dois: eficiência e eficácia. A 

realização de tarefas mais complexas e trabalhosas, impossíveis de serem executadas 

manualmente, implica uma rentabilização dos recursos humanos e por outro lado como o 

SIG reorganiza os dados e a informação que a autarquia produz, mantém e usa no seu 



OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS 

82

 dia-a-dia pode incutir na instituição mudanças de forma a melhorar a eficácia e 

eficiência dos serviços [Hardester, 2000]. 

A Informação Geográfica é reconhecida pelo seu desempenho com uma função 

essencial nas actividades de Planeamento Territorial, encontrando importantes 

aplicações no domínio autárquico, na construção de infra-estruturas de natureza diversa 

e na protecção do ambiente, atendendo a essas amplas aplicações numa área muito 

sensível do território, que em última análise constitui o nosso mais importante património. 

A Administração deverá munir-se de instrumentos necessários para a sua preservação e 

gestão [Julião 1999]. 

 

 

 

3.4. CONCLUSÃO  

As cidades são organismos vivos e dinâmicos onde convivem contrastes profundos. 

O crescimento urbano acelerado e a constante alteração do território estão no centro das 

atenções das organizações responsáveis pela sua organização e manutenção. Saber 

analisar, avaliar e cruzar todas as variáveis existentes num determinado local é 

fundamental para a gestão da cidade.  

A informação fornece a estrutura para o suporte a decisões, podendo ambos 

constituir a prática do planeamento [Scholten et al., 1990] quando organizada num SIG. 

Este sistema cria um ambiente onde os dados recolhidos, de diversas fontes, para uma 

determinada área podem ser relacionados de forma a gerar nova informação em que se 

acrescenta valor pela sua integração [Reis 1993]. 

A constituição de um SIG de âmbito municipal vai proporcionar à Administração 

Local dispor de um novo e importante instrumento que se revelará muito útil aos 

trabalhos de Planeamento e Ordenamento do Território no domínio municipal já que a 

maior parte da informação necessária à gestão e planeamento de um município tem 

natureza geográfica: zonamento, registo de propriedade, estradas, escolas, parques, etc. 

Simultaneamente, vai permitir uma racionalização de procedimentos e de metodologias 

de trabalho tradicionais, em resultado da disponibilização de uma base de dados 

estruturada, com todas as potencialidades inerentes à informatização e espacialização da 

informação.  
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 As autarquias têm face à Sociedade da Informação e do Conhecimento novos 

e renovados desafios que passam por uma maior abertura à sociedade civil e à 

redefinição do papel do poder local. Assim sendo um processo de planeamento 

participado será mais orientado aos objectivos comuns do cidadão. A participação pública 

constitui uma ocasião fundamental para melhorar as propostas dos planos de 

ordenamento e de planeamento do território. 

 “À autarquia cabe demonstrar a optimização das soluções com a objectividade e a 

eficácia visual das NTI, nomeadamente com os SIG. Ao cidadão cabe participar na 

selecção das decisões finais. Neste cruzamento de papéis encontram-se as NTI. Afinal 

elas são o suporte material das propostas do território municipal do futuro” [Tenedório et 

al, 2004]. 

A tecnologia SIG apresenta-se como uma ferramenta poderosa para coordenar e 

integrar o trabalho das organizações em torno de uma base geográfica comum. Sendo 

que a informação geográfica é fundamental para a gestão urbanística, os SIG têm 

potencial para a correcta utilização desta informação bem como para a sua divulgação e 

disseminação dentro e fora das organizações. 

 

 



A IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM 

84

  

4. A IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM 

4.1.  INTRODUÇÃO 

No sentido de acompanhar a dinâmica territorial a que o concelho está sujeito, a 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim (CMPV) empenhou-se no desenvolvimento de um 

SIG, com o objectivo de dar uma nova amplitude à informação existente e à sua relação 

com a informação geográfica, com vista à racionalização, optimização e gestão dos seus 

recursos. 

Numa primeira fase o projecto arrancou por iniciativa própria, contando numa 

segunda fase com o apoio do PROSIG. 

Pretende-se apresentar neste capítulo um enquadramento do município da Póvoa 

de Varzim e o desenvolvimento do SIG realçando a sua importância para a Gestão 

Autárquica. Será feita ainda uma descrição ao enquadramento do território, e 

posteriormente, uma análise da organização de forma a evidenciar o SIG, quer no 

contexto da sua implementação, quer no contexto da sua consequência no processo de 

Planeamento e Gestão. 

Esta análise pretende evidenciar a importância do SIG para esta Autarquia, e gerar 

orientações com base na experiência vivida, e daí extrair os factores essenciais que 

determinaram o desenvolvimento do SIG, e procurar encontrar um ponto de equilíbrio que 

servirá de base à identificação do Modelo que será posteriormente definido. 

 

 

 

4.2. ENQUADRAMENTO  

O CONCELHO 

A Póvoa de Varzim situa-se na parte norte do País e faz parte integrante da Área 

Metropolitana do Porto (figura 7). Apresenta cerca de 82 km2 de superfície e é composto 

por 12 freguesias: Póvoa de Varzim, sede de concelho e centro administrativo; Aver o 

Mar; Argivai; Beiriz; Aguçadoura; Navais; Amorim; Estela; Laúndos; Rates e Balasar. 
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 Segundo os Censos realizados em 2001, a população residente no concelho 

da Póvoa é de 63470 pessoas, apresentando uma densidade populacional de 774 

habitantes/km2. 

Neste município, as actividades económicas praticadas tocam os três sectores 

existentes: primário (2,8% da população), secundário (33,7% da população) e terciário 

(63,4% da população), com mais ênfase para este último. 

  

 

Figura 7 – Mapa de enquadramento do Concelho da Póvoa do Varzim  

 

ORGANIZAÇÃO 

Para gerir o seu território a Câmara Municipal reestruturou a sua estrutura orgânica 

ao longo dos anos no sentido de resolver da melhor forma os seus problemas de 

desenvolvimento.  

Actualmente a sua estrutura funcional apresenta quatro departamentos principais, o 

Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente (DGUA), o Departamento de Obras 

Municipais (DOM), o Departamento de Desenvolvimento Local (DDL) e o Departamento 

de Administração e Finanças (DAF), apresentados na figura 8. A secção SIG está 

integrada no DGUA. 
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Figura 8 – Estrutura Orgânica do Município da Póvoa de Varzim. Fonte: [Aviso nº786/2000]  

 

4.3.  IMPLEMENTAÇÃO DO SIG  

A Câmara Municipal iniciou a implementação de um SIG em 1994, organicamente 

dependente do DGUA sendo criada para o efeito uma nova Secção (SSIG). O trabalho 

que foi desenvolvido ao longo destes anos (sintetizado na tabela 6), desenrolou-se de 

forma faseada compreendendo vários passos entre os quais: a constituição de uma 

equipa, a estruturação do sistema de administração de dados geográficos e 

alfanuméricos, a selecção e aquisição do sistema e o estabelecimento de formas de 

partilha de dados e funcionalidades do SIG entre vários Departamentos e Sectores. 

Destaca-se aqui o papel da Autora desta dissertação, como coordenadora de todo o 

projecto SIG desde o seu início até à actualidade. 
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1994 - 1995  Constituição de uma equipa. 

 Aquisição do software Autocad,  CadOverlayEsp, ArcView e do ArcCad. 

 Aquisição de hardware e periféricos. 

 Conversão da cartografia em papel (escala 1/1.000 da Zona Litoral) para 
formato digital vectorial. 

1996 - 1998  Elaboração da candidatura ao PROSIG. 

 Foi assinado o protocolo com o PROSIG. Decorreu o Concurso Público para 
“Constituição do SIG do Município da Póvoa de Varzim”. 

 Foi estabelecido o contrato de fornecimento de equipamento e serviços de 
Informática com a empresa Octopus, cuja adjudicação decorria do concurso 
acima definido. Aquisição de Software ArcView e ArcInfo e Aplicações de 
Plantas de Localização e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 Foi desenvolvido um modelo para a disseminação da informação de uma 
forma simples e orientada aos diversos Departamentos/Sectores/Técnicos, 
desenvolvida com base no software ArcExplorer. 

 Criação e Estruturação de Bases de Dados (nomeadamente o Plano de 
Urbanização e a Rede Viária). Gestão das Bases de Dados. 

 Conversão da Cartografia em papel (escala 1/10.000 do Concelho) para 
digital raster. 

 Aquisição da Cartografia Militar digital (escala 1/25.000 do Concelho). 

 Conversão de fotografia aérea (escala 1/1.000 da faixa Litoral) para digital 
raster. 

 

1999 - 2002  Foi reformulado todo o SIG em termos de equipa, software e equipamento 
(hardware e periféricos).  

 Actualização da Aplicação das Plantas de Localização. 

 Criação e Estruturação de novas Bases de Dados. 

 Gestão das Bases de Dados. 

 Aquisição de Cartografia Digital e levantamento Aerofotogramétrico 
Concelho (escalas 1 /2.000 e 1/10.000). 

2002 - 2004  Reformulação de metodologias de desenvolvimento do SIG. 

Criação e Estruturação e Gestão novas Bases de Dados. 

 

2004 - 2006  Criação e Estruturação de novas Bases de Dados. 

 Aquisição do ArcIms. 

 Desenvolvimento de uma nova aplicação para a Emissão de Plantas de 
Localização. 

 Desenvolvimento da partilha de dados INTERNET e INTRANET com recurso 
ao software ArcIMS. 

Tabela 6 – Cronologia da evolução do SIG no Município da Póvoa de Varzim, destacando 3 fases 
fundamentais. 
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 A SSIG procurou adoptar uma filosofia de integração de dados de vários sectores 

que apresentam alguma ligação com a geografia. Com base neste denominador comum, 

dados diversos abrangendo um vasto grupo de matérias dos diversos domínios dos 

Departamentos e Secções da Autarquia podem ser combinados resultando em 

informação relevante para a tomada de decisão.  

Assim, a função da SSIG, para além de recolher, analisar, estruturar, integrar, 

armazenar, disponibilizar, divulgar e partilhar a informação geográfica de interesse aos 

diversos serviços, funciona também como centro de competência técnica para: apoiar 

todos os sectores na elaboração das suas bases de dados, coordenar a aquisição de 

software e contratos de manutenção, garantir a correcta utilização e actualização das 

aplicações, garantir o apoio na formação dos técnicos da equipa e outros que directa ou 

indirectamente colaborem com o SIG, e assegurar a partilha de dados e de ferramentas 

SIG aos diversos Departamentos e Sectores. De uma forma sintetizada a SSIG garante 

todo o apoio necessário à correcta utilização do SIG e ao envolvimento de todos os 

técnicos da Autarquia na construção e manutenção do SIG.  

Desta acção do SIG ressaltam 5 princípios fundamentais, que se procurou 

respeitar: 

1. Definição de uma equipa responsável pelo desenvolvimento do SIG; 

2. Definição de estratégias e metodologias de intervenção (definição de metas e 

prioridades); 

3. Gestão da base geográfica e alfanumérica; 

4. Comunicação/ligação do SIG com os diversos sectores da Câmara; 

5. Partilha da informação ao cidadão, tirando partido das tecnologias SIG 

existentes e da Internet. 

 

CONSTITUIÇÃO DO SIG  

Pretende-se abordar aqui de uma forma mais sucinta os processos de 

desenvolvimento do SIG, desde a constituição da sua equipa à constituição do sistema e 

funções desempenhadas. Por outro lado descrever a forma de partilha e comunicação do 

SIG, bem como os seus objectivos e potencialidades para a Autarquia.  

Será descrito o desenvolvimento do SIG, seguindo as diversas fases da sua 
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 implementação. Esta implementação não obedeceu a nenhum modelo específico. 

Seguiu algumas orientações recolhidas na Universidade do Minho (Departamento de 

Engenharia Civil – Sector de SIG) e em visitas aos concelhos vizinhos, nomeadamente 

Matosinhos e Vila do Conde.   

Assim, descreve-se como se processou o desenvolvimento do SIG destacando as 

principais acções no seu desenvolvimento, olhando para o sistema como um todo, não 

diferenciando exactamente o que foi feito em cada fase (resumidas na tabela 6). Refere-

se que houve numa 1ª fase uma implementação de um SIG (à medida das possibilidades 

da altura), na 2º fase houve um desenvolvimento desse SIG e numa 3ª fase houve 

novamente um desenvolvimento que lhe poderíamos chamar de enraizamento. Em cada 

uma destas etapas se redefiniram todas as acções que serão de seguida descritas. 

O desenvolvimento do SIG desencadeou-se em várias etapas, que se concluíram 

perspectivando este projecto como um todo, conforme se ilustra na figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Etapas de desenvolvimento do SIG da CMPV 

Todo este conjunto de procedimentos se encaixou de uma forma holística de modo 

a impulsionar o desenvolvimento do SIG, que se pretendia que fosse partilhado pelos 
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 serviços da organização, face ao processo municipal de Planeamento e Gestão e às 

funções relacionadas com a informação georeferenciada.  

Seguidamente apresenta-se uma descrição mais exaustiva dos procedimentos 

efectuados e da realidade existente. 

 

ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Nesta fase de desenvolvimento do sistema é importante responder a cum conjunto 

de  questões:   

? Para que se quer um SIG? 

? Que objectivos se pretendem atingir com o SIG? 

? Quais as perguntas que se querem responder?  

? Quais as espectativas?  

Perante as respostas a estas questões definiram-se as principais linhas de um 

problema que se pretendia resolver. Estas estavam associadas com: 

 Tratar a informação geográfica existente; 

 Recolher nova informação geográfica e alfanumérica de interesse para a gestão da 

Autarquia; 

 Manipular grandes quantidades de informação alfanumérica referente a informação 

referenciável; 

 Integrar dados oriundos de áreas diversas (pertencentes aos diversos 

Departamentos); 

 Tratar os instrumentos de Planeamento e Gestão Urbanística;  

 Facilitar a administração municipal com ferramentas que disponibilizem a 

informação georeferenciada ao técnico e ao munícipe; 

 Facilitar o apoio à decisão. 

 

Perante estas necessidades estava lançado um desafio que visava uma mudança 

na organização quer em termos organizacionais, quer em termos funcionais. Interessa 

considerar a importância estratégica que um SIG terá para a CMPV, atendendo às 
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 vantagens já enumeradas em capítulos anteriores. 

 

DEFINIÇÃO DA EQUIPA 

A definição de uma equipa é passo primordial para garantir a implementação de um SIG. 

A presença de profissionais com formações distintas permite a exploração das 

ferramentas do SIG de forma mais abrangente e integrada, o que permite a troca de 

ideias e de conhecimento diferenciado, abrangendo várias disciplinas.  

A implementação de um SIG exige a participação de técnicos com experiência nas 

áreas do Planeamento e devidamente inseridos nas actividades que deverão ser 

apoiadas pelo sistema. Exige ainda a formação especializada no software SIG.  

Numa fase inicial foi constituída uma equipa formada apenas por dois técnicos, o 

que permitiu dar início a todo o processo de formulação dos estudos necessários para o 

arranque do SIG. Actualmente, esta equipa conta com 5 técnicos, cuja formação é 

variada, contando com um licenciado em Planeamento Regional e Urbano, um Eng.º 

Geógrafo, e os restantes são técnicos desenhadores com uma vasta formação e 

experiência em SIG, a qual é comum a toda a equipa. 

Para além da equipa colaboram outros técnicos pertencentes aos restantes 

Sectores e Departamentos que possuem formação em SIG, que trabalham directamente 

na manutenção do SIG ou que apenas utilizam a informação disponibilizada pelo SIG.  

As funções do grupo SIG começaram pela identificação dos serviços e tarefas a 

integrar no sistema e obtenção do apoio dos mesmos, desde a fase preliminar do 

desenvolvimento à utilização integral do sistema, assumindo a responsabilidade da 

manutenção e actualização de toda a informação. 

Uma vez criada a equipa SIG iniciou-se a tarefa de definição dos objectivos do 

sistema de metodologias e do levantamento das necessidades globais em termos de 

informação e de disponibilidade da mesma, cujos passos se descrevem no patamar 

seguinte. 

 

 

DEFINIÇÃO DE OBJECTIVOS/METODOLOGIAS 

A definição dos objectivos do sistema tem a ver com o que se pretende alcançar. 
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 A definição de objectivos, metodologias e funções para o novo sector SIG, constitui 

uma etapa fundamental e mesmo vital para todo o seu processo de implementação. De 

uma forma global pretende-se uma melhoria no desempenho das funções para alcance 

dos objectivos da organização e da base de apoio à decisão, por intermédio da melhoria 

na eficiência dos serviços e da eficácia dos meios de comunicação entre eles. 

Desta forma foram definidos alguns objectivos estratégicos tendo em vista o 

comprimento das principais linhas do problema que se pretendia resolver e que 

basicamente se resume à monitorização do processo de planeamento e gestão bem 

como a partilha de informação. Assim destacaram-se: 

1. O enquadramento do SIG na estrutura organizacional; 

2. A gestão do SIG e promoção da utilização das suas ferramentas bem como a 

promoção da utilização de toda a informação geográfica e alfanumérica existente na 

Autarquia; 

3. O tratamento de toda a informação possível de ser georreferenciada (recolha, 

organização, produção e actualização) útil para o processo de Planeamento e Gestão. 

4. O fomentar a troca de informação georreferenciada entre os diversos 

departamentos e secções e demais cidadãos. 

Respeitando estes objectivos, foram elaborados estudos orientados à organização 

quer em termos de estrutura orgânica quer em termos de conteúdos de informação, 

procurando gerar uma visão centrada nas inter-relações departamentais e sectoriais, e 

perceber as dinâmicas do seu funcionamento e as dinâmicas dos fluxos de informação. 

Os objectivos da implementação de um SIG municipal variam de município para 

município, dependendo da identificação dos problemas tipo. Quando o objectivo é 

exclusivamente o apoiar a decisão, então o SIG deverá ser vocacionado para o 

planeamento. Se, por outro lado, os objectivos se prendem com a resolução dos 

problemas do dia-a-dia, então o SIG será vocacionado para a gestão, valorizando a 

precisão e a escala de trabalho [Matos, 2001(a)]. 

No caso da Autarquia da Povoa de Varzim está-se perante a necessidade de um 

SIG de Gestão, com o qual se pretende responder ao problema abordado e concretizar 

os objectivos definidos. 

Foram elaborados estudos das necessidades de participação no sistema e 

produção de informação (informação disponível) de cada sector no desempenho das 
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 suas funções, destacando os serviços que estariam directa ou indirectamente 

ligados ao SIG. Desta forma foi possível definir e localizar as fontes e tipo de informação 

existente nos diversos serviços, a fim de se avaliar estes fluxos de dados e o possível 

contributo para desenvolvimento/enraizamento do SIG. Assim resultaram as análises 

necessárias para a definição e estruturação das Bases de Dados, Partilha das Bases 
de Dados, e Perfil dos Utilizadores, bem como foram percebidas algumas 

necessidades a que o sistema a adquirir teria que dar resposta, que apoiaram também o 

processo de selecção do mesmo. 

A par desta análise definiu-se a arquitectura e configuração do SIG, ou seja, para 

além da estrutura da base de dados e da rede, o respectivo modelo de comunicação e 

sua gestão, desenhando as relações a estabelecer entre as diversas partes funcionais do 

sistema informático, foram também definidas e avaliadas as componentes em software e 

hardware, bem como todas as características requeridas. Entre estas duas fases não 

houve, no caso do SIG da CMPV, uma sequência bem demarcada. Antes da aquisição 

do sistema iniciou-se a definição das bases de dados que resultou do levantamento das 

necessidades. De seguida é apresentada a selecção e aquisição do sistema. 

 

SELECÇÃO, AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

O sistema pretendido deveria integrar com eficácia as áreas funcionais que dele 

iriam fazer parte e que se relacionam com o modelo de comunicação que se pretende na 

estrutura organizacional.  

Para se proceder à aquisição do software SIG deve ter-se prévio conhecimento do 

mercado. Assim destacam-se as etapas necessárias: 

 Conhecimento das opções de softwares existentes no mercado; 

 Avaliação e selecção dos softwares SIG que poderão interessar à autarquia, 
com uma análise das suas potencialidades. 

A escolha do software deve fazer-se depender dos objectivos de desenvolvimento e 

funcionalidades esperados para o sistema global. Assim para a selecção do sistema 

reuniram-se diversos aspectos que passamos a descrever: 

Capacidade de processamento dos dados. Pretendia-se que as especificações 

técnicas tanto do software como do hardware permitissem o processamento da 

informação desde a entrada à saída dos dados com elevada capacidade. Essas funções 
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 passam pela introdução dos dados, processamento (armazenamento, organização, 

acesso), apresentação, visualização, análise e partilha dos dados, conforme se 

esquematiza na figura 10. 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Sequência de funções num SIG – Fonte: [De Man 1990] 40 

 

Desta forma deu-se especial relevância à capacidade de armazenamento, gestão e 

integração de grandes quantidades de dados georeferenciados, à apresentação de meios 

necessários para análises relacionadas com a componente geográfica dos dados e à 

capacidade de organização e gestão da informação de forma a poder ser usada por 

todos os utilizadores. 

Capacidade de expansão ou ampliação através de módulos e aplicações 
(modular e escalável), de forma a constituir um sistema que vai evoluindo de uma forma 

faseada. Ser modular no sentido que é possível adquirir componentes do sistema, e 

escalável uma vez que pode ser instalado num único posto de trabalho ou numa rede 

global de utilizadores. 

Capacidade de comunicação entre formatos diferentes (sistema aberto), de 

forma a permitir a comunicação entre informação com formatos diversos, de forma a 

haver ligação com sistemas já instalados e que vai facilitar também a ligação com dados 

de outras instituições. Esta facilidade na comunicação traz muitas vantagens na 

aquisição e acesso à informação. 

Facilidade na comunicação ou interface com o utilizador, que sejam sistemas 

amigáveis que permitam um diálogo ou interacção entre o computador e o utilizador pela 

                                                 
40 Autor citado em [Reis 1993]. 
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 utilização de janelas e menus de ajuda, com uma boa base documental de apoio. 

Facilidade de desenvolvimento e integração de aplicações, que constituem 

programas para satisfazer as necessidades operacionais, analíticas e geográficas mais 

específicas para determinados serviços. As aplicações são desenvolvidas com vista a dar 

resposta às necessidades diárias ou pontuais em informação para o desempenho de 

tarefas funcionais. São um conjunto de funcionalidades agrupadas e concebidas para 

usar as bases de dados de forma a tirar partido das vantagens adequadas a um 

determinado serviço para a obtenção de determinadas análises e resultados. 

Compatibilidade com sistemas de outras organizações, procurando saber que 

sistemas possuíam as Autarquias vizinhas e principais organizações que estão ligadas ao 

apoio dos SIG a nível nacional (subsecção 3.3.2). Esta compatibilidade poderia trazer 

vantagens pelo acesso directo aos dados mas também pela troca de experiências. 

Após a identificação dos requisitos essenciais do sistema era fundamental avaliar a 

estrutura financeira disponível. A solução deveria oferecer uma boa relação 

custo/benefício. 

No inicio da constituição do SIG a Autarquia não dispunha de financiamentos ou 

apoios para a aquisição do sistema, partindo o projecto da sua própria iniciativa, tendo 

para tal iniciado por meios próprios quer a constituição da equipa, preparação de estudos 

e análises necessárias ao arranque do SIG, quer a aquisição de software, hardware e 

periféricos necessários. 

O sistema adoptado numa primeira fase era constituído por uma plataforma a 

funcionar em dois computadores pessoais com capacidades de processamento 

adequados às tarefas exigidas, com software AutoCad e CadOverlyEsp (CAD) e software 

ArcCad e ArcView (SIG). A aquisição do CAD permitiu fazer a ponte entre o Sector SIG e 

os restantes que usavam esta tecnologia. O ArcCad constituía um produto SIG que fazia 

a ponte entre a tecnologia CAD (da Autodesk) e a tecnologia SIG (da ESRI), 

incorporando num produto único ferramentas para lidar com o CAD e o SIG. 

O ArcCad juntamente com o ArcView permitia a: digitalização de entidades gráficas; 

edição gráfica; criação de mapas; estruturação topológica de dados; criação de tabelas 

de atributos; realização de relações complexas de análise espacial, bem como a 

produção gráfica de documentos. Por sua vez, o CAD direccionava-se para a edição e 

actualização de cartografia. 
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 A nível de periféricos a secção tinha uma impressora A4, uma Plotter A0 e uma 

mesa digitalizadora, para apoio na conversão/digitalização dos documentos em papel. 

Com a aquisição do sofware CadOverlyEsp todo o trabalho de conversão de formato 

raster para vector foi facilitado, este permitia a digitalização sobre a imagem raster, 

bastando para o efeito converter para formato digital (imagem) os documentos 

pretendidos (por intermédio de scaners recorrendo a empresas próprias) e 

posteriormente seriam convertidos no SSIG com recurso a este software e devidamente 

integrado nas bases de dados do SIG. 

Nesta fase inicial da constituição do SIG, a Autarquia solicitou apoio à Universidade 

do Minho (Departamento de Engenharia Civil) para colaboração na conversão de 

cartografia em formato de papel para digital, bem como apoio na formação da equipa. 

Numa segunda fase a Autarquia obteve o apoio do PROSIG para a ampliação do 

sistema existente, que decorreu por intermédio do Concurso Público para “Constituição 

do Sistema de Informação Geográfica do Município da Póvoa de Varzim”. Foi 

estabelecido o contrato de fornecimento de equipamentos e serviços de Informática com 

a empresa Octopus (actual ESRI-Portugal). Procedeu-se à aquisição de software 

compatível com o existente, aquisição da aplicação de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos e da Aplicação de Emissão de Plantas de Localização. 

Assim, com base em todas as especificações e orientações apresentadas 

anteriormente, optou-se pela ampliação da estrutura existente pela aquisição de novo 

software, seguindo a mesma plataforma, bem como a aquisição de novo hardware (mais 

adequado e capacitado) como computadores pessoais e servidores, e ainda a aquisição 

de novos periféricos mais actualizados, nomeadamente plotter e scaner A4.  

Numa terceira fase, houve uma redefinição do SIG, que contou com a manutenção 

das licenças anteriores (pelo contrato de manutenção em vigor). 

Assim, foram revistas as metodologias iniciais no sentido de as melhorar, 

resultando novas Bases de Dados e o reforço da partilha dos dados entre os diversos 

Sectores. De destacar, a actualização da Aplicação de Emissão de Plantas de 

Localização para a linha ArcGis, que permite um serviço ao cidadão facultando a 

impressão de Plantas de Localização (Plantas de Enquadramento, Loteamento, POOC, 

PDM, PU e carta de Ruído) de forma expedita e com uma qualidade que o serviço impõe. 

Esta aplicação veio melhorar substancialmente um serviço que diariamente dá resposta a 

inúmeros pedidos. Esta Aplicação constitui assim uma forma de partilha de dados, pois 
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 faculta ao munícipe a informação dos Planos que regulamenta a sua pretensão, 

constituído um serviço de apoio ao cidadão prestado pela Autarquia de uma forma 

imediata cuja base é gerida pelo SIG (figura 11).  

  

Figura 11 – Aplicação de Emissão de Plantas de Localização 

O SIG apresenta outra aplicação de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos 

(adquirida na 2ª Fase) que funciona sobre o ArcView Network Analyst, do ArcView, cuja 

actualização se pretende efectuar para a nova versão do ArcView Network Analyst, do 

ArcGis. Esta aplicação tem a funcionalidade de analisar redes de gestão de recolha de 

lixo, gerando percursos óptimos, conforme se exemplifica na figura 12. 

 

 

Figura 12 – Exemplo de análise de circuitos de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
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A partir da fase do PROSIG, todo o sistema foi alvo de manutenção evoluindo até 

hoje, respondendo a todas as especificações e conceitos aqui referidos, que serviram e 

ainda servem de orientação e que foram fundamentais para a implementação do sistema.  

Hoje a SSIG possui a tecnologia mais recente no domínio dos SIG ArcGis que 

oferece uma grande flexibilidade na sua configuração por ser um sistema modular e 

escalável, com enorme facilidade de se adquirir e integrar componentes do sistema e 

facilidades de instalação quer em posto de trabalho único ou numa rede global de 

utilizadores. O sistema responde a todos os requisitos aqui apresentados de uma forma 

cada vez mais dinâmica pela incorporação de novas ferramentas de tratamento, análise, 

divulgação e representação da informação.  

A evolução do SIG apresentou no seu percurso três fases estruturantes, conforme 

se pode evidenciar na tabela 4 e que se ilustram na figura 13. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 13 – As três fases do SIG 

 

De seguida apresenta-se, na tabela 7, a identificação e a descrição sumária do 

software que faz parte integrante do SIG. 

 

 

1ª FASE – ARRANQUE DO SIG 

2ª FASE – AMPLIAÇÃO DO SIG 

3ª FASE – MANUTENÇÃO DO SIG E 
REORGANIZAÇÃO
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SOFTWARE PRINCIPAIS CARCTERISTICAS 

AutoCad É o principal software da família CAD (Computer-aided design) ou desenho assistido 

por computador. É um sistema computacional, organizado com ferramentas para a 

construção de entidades geométricas planas (linhas, pontos e polígono) ou 

tridimensionais. É um software orientado para gráficos. A sua base de dados contém 

principalmente as coordenadas geométricas e as propriedades gráficas das 

entidades. 

CadOverlyEsp É um software da família CAD com ferramentas de edição idênticas às do AutoCad 

orientadas para a digitalização sobre imagem raster. 

ArcCad É um software da família SIG que permite a edição de dados referenciados 

geograficamente, cujo foco principal assenta no relacionamento entre elementos. 

Permite associar informação alfanumérica aos objectos geográficos, que podem 

estar armazenados em bases de dados relacionais. Este software apresenta uma 

interface idêntica à do AutoCAD, proporcionando extensões do AutoCad através de 

ferramentas que relacionam a informação com o desenho. 

ArcView  Constitui um sistema de desktop produzido pela ESRI. O seu manuseamento não 

necessita de um conhecimento aprofundado sobre as tecnologias SIG. Permite reunir 

todo o tipo de dados que apresentem coordenadas geográficas comuns e 

representá-las graficamente como mapas, gráficos, tabelas e outros. Permite editar, 

acrescentar e criar novos dados, gerir a forma como são visualizados, realizar 

pesquisas, de forma a responder a determinadas questões, ou respeitando 

determinados critérios. Permite ainda analisar os dados estatisticamente e 

espacialmente. 

ArcView 

Spatial Analyst 

Apresenta um vasto leque de ferramentas de modelação e análise espacial, que não 

existem no ArcView Desktop. Utiliza um modelo de dados raster, em adição ao 

modelo de dados vectorial. Apresenta também ferramentas interactivas para gerar 

superfícies e analisar características como os declives à exposição solar, modelar o 

crescimento populacional e alterações demográficas, ou seja, todo o tipo de análise 

que se possam representar sobre a superfície. 

ArcView 

Network Analyst 

Permite a resolução de problemas relacionados com redes: proporciona o acesso a 

Bases de Dados do ArcInfo, do ArcView e do CAD. Permite gerar o melhor percurso 

entre duas localizações, ou para chegar a determinado destino na distância e no 

tempo. Permite efectuar análises de proximidade. 

Arc/Info Permite aos utilizadores aceder, integrar, visualizar, analisar e mostrar a informação 
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do mundo. Oferece uma solução completa para a automatização, gestão e exibição 

da geografia e da informação associada, que pode ser usada por qualquer 

organização que trabalhe com dados espaciais. Permite integrar dados vectoriais 

(com coordenadas x,y), imagens raster, como fotografias, documentos digitalizados, 

ou imagens satélite, desenhos, CAD, som e vídeo, assim com bases de dados DBMS 

relacionais, num ambiente simples e integrado. Apresenta um sofisticado conjunto de 

ferramentas de processamento de dados geográficos para a introdução, edição, 

manipulação, gestão, análise, exibição, produção e saída de dados. 

Arc/Info 

ArcPress 

Software que permite digitalizar os layouts para impressão, permitindo uma elevada 

qualidade na impressão bem como a manipulação de mapas muito “pesados” 

facilitando a impressão. 

Arc/Info TIN Esta extensão está englobada juntamente com o ArcView 3D Analyst  no ArcGis 3D 

Analyst, que permite a visualização e análise tri-dimensional;  

ArcExplorer É um software gratuito. Permite fazer todas as operações básicas de um SIG ao nível 

da consulta e pesquisa. É uma aplicação autónoma que visualiza e questiona dados 

geográficos guardados localmente É também um veículo para publicar dados em CD-

ROM, bastando para tal incluir o programa de instalação no CD-ROM em conjunto 

com os dados a distribuir.  

ArcGis ArcGIS é uma família de produtos de software que dão forma a um SIG completo 

construído segundo standards da indústria.  

ArcGis 

ArcView 

É um produto que apresenta uma interface Windows intuitiva, com o utilizador, e 

inclui o VBA (Visual Basic for Applications) na componente de costumização. O 

ArcView consiste em 3 aplicações desktop: o ArcMap, o ArcCatalog e o ArcToolbox. 

O ArcMap permite para além da visualização de dados, a sua inquirição e análise. O 

ArcCatalog permite a gestão, criação e organização de dados geográficos e 

tabulares. O ArcToolbox é utilizado para a conversão de dados. Usando estas três 

aplicações é possível desempenhar qualquer tarefa SIG, simples ou complexa, 

incluindo a criação de mapas, a gestão dos dados, análise geográfica, edição de 

dados e georeferenciação. 

ArcGis 

ArcInfo 

Dentro da família de software ArcGIS, o ArcInfo é o mais abrangente e completo. 

Inclui todas as funcionalidades disponíveis no ArcVIew e ArcEditor adicionando ainda 
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capacidades avançadas de processamento de dados geográficos e de conversão de 

dados. É um sistema SIG que dá resposta total nas tarefas de criação de dados, 

actualização, inquirição, produção de mapas e análise de dados. O ArcInfo é o 

software por excelência do ArcGIS Desktop. O ArcGIS Desktop integra 3 aplicações: 

o ArcMap, o ArcCatalog e o ArcToolbox. Usando estas três aplicações é possível 

desempenhar qualquer tarefa SIG, simples ou complexa, incluindo a criação de 

mapas, a gestão dos dados, análise geográfica, edição de dados e 

geoprocessamento. O ArcGIS permite ainda aceder a uma vasta colecção de 

informação geográfica a partir de serviços de ArcIMS disponíveis na Internet. O 

ArcGIS Desktop é um sistema abrangente, integrado e escalável desenhado para 

responder às necessidades da maioria dos utilizadores SIG. 

ArcGis 3D 

Analyst 

O ArcGIS 3D Analyst adiciona ao ArcGIS funcionalidades para a visualização e 

análise de superfícies a 3 dimensões. Essas funcionalidades estão integradas no 

ArcMap ou ArcCatalog, ou na aplicação ArcScene, específica para o 3D Analyst. 

Com o ArcScene é possível criar cenas a 3 dimensões de superfícies, com 

informação SIG sobreposta, cenas essas nas quais o utilizador pode navegar e 

interagir com os dados. Os dados sobrepostos na superfície podem ser manipulados 

de forma a simular linhas, muros e sólidos. Permite criar superfícies em formato TIN 

ou raster, e analisar essas superfícies, incluindo análises de visibilidade, perfis, 

cálculos de volumes, e cálculo de áreas. 

ArcInfo 

ArcPress 

Constitui um rocessador Raster (RIP) baseado na tecnologia PostScript, para 

impressões rápidas, de alta qualidade e para exportação de mapas.Converte mapas 

para formatos de exportação standards e para formatos nativos da sua impressora. 

Permite obter mapas de qualidade sem a necessidade de investir em impressoras 

com capacidades aumentadas de memória, discos rígidos, ou placas de PostScript.  

ArcPad  É uma solução de software leve, de fácil utilização e de baixo custo para SIG’s 

móveis. Acrescenta aos equipamentos portáteis funcionalidades de mapas, SIG e 

GPS (Global Positioning Systems). Permite a recolha de dados geográficos e 

alfanuméricos directamente no terreno, é uma solução indicada para o levantamento 

fácil e expedito de dados, contribuindo para a melhoria da precisão dos mesmos.  

ArcIms  É uma solução que fornece uma plataforma comum para a distribuição de dados e 

serviços através da Internet, bem como para a integração de informação geográfica 

em tempo real. Permite a distribuição de dados geográficos a vários utilizadores ao 

mesmo tempo permitindo-lhes fazer análises com base em localizações geográficas. 

Fornece uma solução imediata para a produção e publicação de mapas na Internet. 
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APLICAÇÕES  

Aplicação de 

Gestão de 

Resíduos 
Sólidos Urbanos 

Aplicação desenvolvida sobre ArcView Network Analyst, que permite a análise de 

redes, nomeadamente as redes de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Aplicação de 

Emissão de 

Plantas de 
Localização 

Aplicação desenvolvida com base no ArcView, que permite a emissão de Plantas de 

Localização. 

Aplicação de 

Emissão de 

Plantas de 

Localização  

Aplicação desenvolvida com base no ArcGis, que permite a emissão de Plantas de 

Localização. 

Tabela 7 – Software do SIG da CMPV – Fonte: Manuais respectivos. 

 

BASES DE DADOS  

O desenvolvimento de um SIG constitui uma operação faseada, cujo passo 

fundamental é a estruturação delineada do sistema de administração dos dados 

geográficos e alfanuméricos. Os dados são considerados a componente mais importante 

do sistema, pois para além de o alimentar, fornecem a estrutura para o suporte a 

decisões.   

O SIG permite recolher dados de diversas fontes para uma mesma área que podem 

ser relacionados de modo a gerar nova informação mais rica. Com base neste 

pressuposto a definição, estruturação e gestão dos dados deve ser tratada com especial 

atenção. Desta forma a Secção SIG desenvolveu análises e reflexões sobre as Bases de 

Dados que seriam necessárias para responder aos objectivos dos sistemas estabelecidos 

inicialmente. 

A modelação da base de dados é talvez uma das actividades mais importantes no 

desenvolvimento do SIG. Começa com a identificação dos dados necessários e conduz a 

cobrir outras actividades no denominado ciclo de vida dos dados, tal como a identificação 

dos dados no levantamento de necessidades, a inclusão dos dados no modelo de dados, 
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 a definição metadados, a colecção e entrada de dados na base de dados, a 

actualização e manutenção. Um plano completo de dados facilita todas as fases de 

recolha e manutenção. O produto do desenho conceptual é o modelo de dados que 

define rigorosamente a base de dados SIG e suporta o planeamento detalhado da base 

de dados [Severino 2006].  

A informação funciona como um “motor do SIG” pelo que se deve equacionar e 

ponderar devidamente a sua origem, os seus canais, a sua utilidade, o seu valor. Assim, 

agrupou-se em 4 níveis de actuação para a gestão da informação geográfica e 

alfanumérica: 

1. Definição, levantamento e aquisição;  

2. Estrutura das bases de dados em termos de formatação de conteúdo e 
atributos; 

3. Carregamento, armazenamento, tratamento e actualização; 

4. Exploração e difusão.  

 

 

1. Definição, levantamento e aquisição  

Nesta fase iniciou-se o levantamento das necessidades dos diferentes serviços, a 

identificação das funções SIG e a informação geográfica necessária. Trata-se de uma 

visão sistemática sobre as funções de cada departamento e os dados espaciais que eles 

necessitam para o seu trabalho. O levantamento destas necessidades ocorreu por 

intermédio de reuniões efectuadas numa primeira fase com os responsáveis dos 

departamentos e posteriormente com os restantes serviços. Este deve ser um processo 

contínuo e interactivo para que haja uma actualização constante de novas bases e da 

satisfação de novas necessidades. A figura 14 ilustra o desenvolvimento destas acções. 
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Figura 14 – Gestão da Informação adoptada para o desenvolvimento do SIG 
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 Foi elaborada uma análise à organização, de forma a avaliar a actividade dos 

diversos sectores, dos seus conteúdos funcionais e da informação por eles produzida da 

qual resultou o levantamento apresentado na tabela 8. 

NÍVEL INTERNO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE (DGUA) 

SECTOR DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 Registo da informação recolhida;  

 Manutenção da informação: 

 Promoção da troca e partilha da informação pelos serviços: 

 Gestão da Informação de forma integrada para monitorização; 

Topografia  Informação da base cartográfica digital; 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA (DPGU) 

Estudos e Projectos (SEP)  Planos de Uso do Solo; 

Planos (SP)  Estudos Paisagísticos, 

 Caracterização biofísica do território;  

 Condicionamentos biofísicos (servidões e protecções); 

 Inventários de espaços e equipamentos qualificados, com 
interesse arquitectónico-urbanístico, arqueológico ou histórico; 

 Informação urbanística ligada aos projectos de obras 
particulares e ocupação da via pública e ao licenciamento de 
loteamentos urbanos e obras de urbanização; 

DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES (DOP) 

Licenciamento de Obras (SLO)  Informação da gestão do licenciamento de obras; 

 Registo de entradas de solicitações; 

 Concepção de licenças de emissão de alvarás; 

 Cedências de terrenos; 

 Gestão do licenciamento de obras; 

DIVISÃO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS (DASU) 

Fiscalização (SF)  Inventário das zonas insalubres, tóxicas ou perigosas; 

Espaços Verdes (SEV)  Cadastro dos pontos de rega (rede de rega); 

 Cadastro de espaços verdes e espaços públicos exteriores; 

 Cadastro da arborização; 

Resíduos Sólidos Urbanos (SRSU)  Inventário da rede de resíduos sólidos urbanos; 

 Dados sobre o tratamento final dos resíduos sólidos urbanos; 

 Rede de recolha de resíduos sólidos urbanos; 

Equipamentos (SE)  Inventário dos cemitérios; 

Equipamentos Urbanos (SEU)  Inventário do equipamento urbano; 

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS (DOM) 



A IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM 

106

 
Gabinete de Estudos e Projectos (GEP)  Cadastro da rede viária 

 Informação sobre a gestão de obras e infra-estruturas ligadas 
à rede viária; 

 Informação sobre projectos da sua responsabilidade para 
equipamentos e espaços exteriores; 

DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO (DAS) 

Água Potável (SAP) 

Águas Residuais Domésticas (SAD) 

Águas Residuais Pluviais (SAP) 

 Planeamento e cadastro de redes de águas e esgotos; 

 Tratamento de esgotos; 

 Serviço de distribuição de água; 

 Consumo de águas; 

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS (DSG) 

Arruamentos e Passeios (SAP) 

Estradas e Caminhos (SEC) 

 Planeamento e cadastro da Rede Viária; 

 Gestão de obras ligadas à Rede Viária; 

Trânsito (ST)  Cadastro da sinalização rodoviária; 

 Cadastro do estacionamento; 

 Acidentes rodoviários; 

 Inventário da rede de transportes públicos; 

 Inventário da rede de transportes escolares; 

 Contagens de tráfego; 

Edifícios (SE)  Cadastro dos edifícios; 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DAF) 

Gestão de Edifícios (SGE)  Gestão de edifícios; 

Secção de Licenças de Obras (SLO)  Licenciamento de Obras; 

DIVISÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS (DSJ) 

Secção de Património (SP)  Inventário sobre o Património Imobiliário Municipal; 

 Historial dos Monumentos; 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (DDL) 

DIVISÃO DE TURISMO E TEMPOS LIVRES (DTTL) 

Turismo e Artesanato (STA)  Inventário de equipamentos de turismo; 

  Inventário das actividades turísticas - procura/oferta; 

Secção de Desporto (SD)  Inventário de equipamentos e espaços desportivos; 

Tempos Livres e juventude (STLJ)  Inventário das actividades desportivas; 

 Procura/oferta - Equipamentos e Espaços Desportivos; 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO (DDE) 

Comércio e Indústria (SCI)  Inventário sobre as actividades de Comércio e Indústria; 

Mercados e Feiras (SMF)  Inventário dos mercados Municipais; 

 Procura de locais de venda; 

 Procura real satisfeita e não satisfeita;  
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Equipamentos Sociais (SES)  Inventário dos equipamentos sociais; 

  Inventário da habitação social; 

  Procura de habitação social - reposta; 

  Programas financeiros de apoio à habitação; 

  Caracterização dos bairros sociais e degradados; 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E ACÇÃO SOCIAL (DEAS) 

Acção Social (SAS) 

Repartição da Educação (RE) 

Escolas Municipais (SEM) 

Jardins-de-infância (SJI) 

1º Ciclo (S1C) 

 Inventário de equipamento de ensino; 

 Inventário das actividades ligadas ao ensino; 

 Procura de transportes escolares; 

DIVISÃO CULTURAL (DC) 

Biblioteca Municipal (SBM)  Acesso à bibliografia; 

Património Arquitectónico e Histórico 
(SPAH) 

 Cadastro do Património Imobiliário Municipal; 

Animação e Criação Cultural (SACC)  Inventário de equipamentos de cultura e lazer; 

 Inventário das actividades culturais; 

 Procura de equipamentos de apoio a actividades culturais; 

ORGÃOS DA ADMNISTRAÇÃO LOCAL 

Juntas de Freguesia  Informação do recenseamento eleitoral anual para os ficheiros 
demográficos, e informação do atendimento para 
monitorização de tendências e necessidades da população de 
cada freguesia. 

NÍVEL EXTERNO 

SERVIÇOS EXTERNOS 

Sistema Nacional de Informação 
Geográfica (SNIG) 

 Informação geográfica para planeamento disponível no SNIG 
relacionada com a área geográfica municipal 

Companhia de Bombeiros Voluntários 
(CBV) 

 Inventário das fontes de risco de incêndio e explosão por 
armazenamento de produtos e actividades de risco; 

  Inventário de zonas sujeitas à ocorrência de incêndios ou 
catástrofes naturais; 

  Inventário dos pontos de água e bocas-de-incêndio já 
ocorridos; 

Serviço Municipal de Protecção Civil 
(SMPC) 

 Plano municipal de protecção civil; 

Empresas de Serviços com redes 
infraestruturais 

 Informação para o cadastro predial urbano e actividades; 

 Informação de planeamento e construção de redes; 

Electricidade de Portugal EDP  Redes de electricidade; 

Telecom Portugal   Redes de telefones; 

Gás de Portugal   Rede de gás; 

Instituto Nacional de Estatística (INE)  Informação estatística para actualização do recenseamento da 
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habitação (informal, porque a obrigatória é comunicada 
através da Secretaria); 

Conservatória do Registo Predial (CRP)  Informação para o cadastro predial; 

Conservatória do Registo Civil (CRC)  Informação do recenseamento militar e registos civis para os 
ficheiros demográficos; 

Notários   Informação para o cadastro predial rústico; 

Repartições de Finanças (RF)  Informação do cadastro fiscal considerada com interesse e 
não confidencial; 

Ministério do Emprego (ME)  Informação sócio-económica; 

Instituto Geográfico e Cadastral (IGC)  Informação sobre o cadastro rústico; 

Tabela 8 – Resumo do levantamento da fonte de dados na Autarquia. 

Ao conjunto de dados que são considerados internos, juntam-se os dados 

produzidos na implementação dos instrumentos de Planeamento e Gestão do Território 

(subsecção 3.2.3.), bem como a informação recolhida de outras organizações (dados 

externos) como é o caso do INE, Bombeiros, entre outros. 

Posteriormente equacionaram-se as prioridades em termos de constituição de 

bases de dados e definiram-se as suas estruturas, desenvolvidas num modelo de dados 

relacional: 

Bases Temáticas 

Planeamento e Gestão do Território: 

 Gestão informatizada dos instrumentos de Planeamento e Gestão do Território e 

da informação necessária à sua execução; 

 Gestão de dados georeferenciados das licenças de Construção e Loteamentos e 

de todos os instrumentos inerentes à ocupação urbana;  

Informação cadastral; 

Redes de infra-estruturas: 

 Rede Viária; Rede de Transportes Públicos; Rede de Transportes Escolares; 

Rede de abastecimento de águas; Rede de Saneamento; Rede de Águas Pluviais; Rede 

de recolha de Resíduos Sólidos urbanos (Dados ambientais); 

Gestão de bases de dados georeferenciados demográficos, sócio-
económicos, culturais, património e ambientais, turísticos, culturais e ambientais. 

Bases Cartográfica  



A IMPLEMENTAÇÃO DO SIG NA CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM 

109

  Aquisição de uma base cartografia digital; 

 Aquisição de fotografia aérea do Concelho. 

Todo este conjunto de dados vem de encontro ao que foi dito no capitulo 3, com o 

destaque para a informação relevante no processo de Planeamento e Ordenamento do 

Território, cuja informação foi dinamizada e potenciada pelo SIG, servindo de base à 

realização dos seus instrumentos legais de gestão referidos em 3.2.3., constituindo um 

conjunto de informação que por um lado apoia planos e por outro é enriquecida por esses 

mesmos planos, em benefício da Autarquia em geral que os utiliza na sua gestão 

corrente e na tomada das suas decisões. 

 

2. Estrutura das Bases de Dados em termos de formatação de conteúdo e 
atributos  

As Bases de Dados Georeferenciadas estão centralizadas num servidor e estão 

estruturadas em directórios constituídos por Shapefiles, e que neste momento estão a ser 

convertidas para Geodatabase. Uma Geodatabase é o armazenamento físico de 

informação geográfica dentro de um Sistema Gestor de Bases de Dados Relacionais 

(SGBDR) com um modelo de dados que suporte views transaccionais da base de dados 

(versioning) e que também suporte objectos com atributos e comportamento. Isto permite 

uma gestão integrada dos dados e um ambiente colaborativo para edição e actualização 

para multi-utilizadores. A Geodatabase suporta diversos formatos como a Shapefile e as 

coberturas ArcInfo permitindo a utilização de modelos geométricos mais avançados 

(coordenadas 3D e curvas reais) como, redes geométricas complexas, relações entre 

classes de elementos, topologia planar, etc. [ESRI 2006].  

A figura 15 resume a forma como as bases de dados estão estruturadas. Neste 

exemplo, referente a um Plano de Urbanização, os dados estão centralizados numa 

Personal Geodatabase denominada PU.mdb, que engloba 4 Feature DataSets 

(PU_Zonamento, relacionada com o Zonamento; PU_Condicionantes, relacionada com 

as Condicionantes; PU_Património, relacionada com o Património e Zonas de Protecção; 

PU_Executória, relacionada com as Zonas de Intervenção prioritárias), que por sua vez 

se dividem em várias Feature Classes constituídas por tabelas com os respectivos 

atributos. 
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       BASE DE DADOS DO PLANO DE URBANIZAÇÃO 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15 – Estrutura da Base de Dados do Plano de Urbanização 

 

As Bases de Dados foram definidas de forma a poderem ser integradas no sistema, 

procurando uniformizar as tabelas e os seus campos, ou seja foi definida uma estrutura 

de modo a que o reconhecimento das relações seja fácil, seja possível a integração de 

novos dados geográficos definidos pelos utilizadores, facilite cruzamentos e análises e 

possibilite uma troca fácil e eficiente da informação entre os serviços, para uma utilização 

fácil e intuitiva. 

 

3. Carregamento, armazenamento, tratamento e actualização 

Esta fase desenvolveu-se com o apoio do sistema adquirido, consistiu no 

carregamento ou conversão de dados, em CAD, em papel, em tabelas Excel, em 

relatórios Word, ou seja houve todo um processo moroso de introdução dos dados, 

principalmente na fase inicial do SIG em que não existia sequer cartografia de base.  
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 Assim, relativamente à base Cartográfica, foi inicialmente criada uma base resultante 

da conversão da base cartográfica em papel existente para o formato vectorial (à escala 

1/1.000 correspondente à faixa Litoral do Concelho). Esta base foi elaborada com recurso 

à mesa digitalizadora e posteriormente com recurso ao software CadOverLayEsp e 

contou com o apoio da Universidade do Minho (Departamento de Engenharia Civil – 

Sector de SIG) na sua elaboração. A base cartográfica resultante apresentava-se 

estruturada em níveis ou temas de informação tendo em conta o tipo de elementos 

(pontos, linhas, polígonos...) e agrupamentos lógicos (pelas características que 

representam).   

Para a totalidade do Concelho optou-se por converter para formato raster (que foi 

posteriormente georeferenciada) toda a Cartografia em papel da situação existente à 

escala 1/10.000. 

Foram também convertidas para formato digital e posteriormente georeferenciado 

um levantamento aerofotogramétrico à escala 1/1.000 e 1/5.000 em papel 

correspondente à área urbana principal. Foi também adquirida a Carta Militar em formato 

digital (escala 1/25000) de todo o Concelho. 

Numa fase posterior foi adquirida uma base cartográfica digital de raiz às escalas 

1/2.000 e 1/10.000 da totalidade do Concelho, e que é actualmente actualizada pelo 

Sector de Topografia. Existe ainda um levantamento Aerofotogramétrico à escala 1/2.000 

para a totalidade do Concelho. 

Todas as restantes bases de dados constituem hoje um repositório dinâmico e 

valioso do SIG e da Autarquia.  

 

4. Exploração e difusão das Bases de Dados 

As bases de dados estão disponíveis em rede acessível a todos os sectores da 

Autarquia e acessíveis a todos os utilizadores (ou seja uma Base de Dados Comum). 

Existem ainda as bases de dados localizadas nos Sectores que realizam tarefas de 

actualização e manutenção dos dados, sendo a SSIG responsável pela gestão e 

carregamento Base de Dados Comum.  

Neste momento a gestão das Bases de Dados obedece às regras do próprio 

software e do SGBDR, e a sua partilha obedece a um processo manual de actualização, 

ou seja, tem que haver uma replicação dos dados para uma rede distinta da que usa o 
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 SIG. No entanto, a curto prazo a CMPV pretende efectuar a aquisição do ArcSDE, 

que é um SGBDR e suporta uma grande variedade de formatos, incluindo os standards 

definidos no OpenGIS Consortium (OGC) e no International Organization for 

Standardization (ISO), assim como os formatos dos principais fabricantes mundiais como 

sejam Oracle Spatial, Informix Spatial DataBlade e IBM Spatial Extender. 

Quanto à partilha das bases de dados, esta tem sido possível desde muito cedo 

com recurso ao ArcExplorer e mais recentemente com recurso ao ArcIms. 

Posteriormente, esta questão será abordada com mais detalhe no ponto referente à 

Partilha de Dados/Ferramentas. 

 

PERFIL DOS UTILIZADORES  

O sucesso de um SIG depende, em grande parte das pessoas responsáveis pela 

sua implementação e da colaboração de todos os participantes no processo municipal 

de Planeamento e Gestão, cujas tarefas se relacionam com a informação geográfica. 

O grupo de sectores (utilizadores) referenciados na tabela 8 constitui um potencial 

grupo de participantes ao nível de produção e de utilização da informação, bem como 

para interpretação de um papel activo na manutenção desses mesmos dados ao nível do 

SIG. 

O reconhecimento dos utilizadores começou pela identificação do grupo 

responsável pelo desenvolvimento do projeto e pelo apoio na programação e formação 

dessa equipa, que constitui a equipa do SIG. Posteriormente procedeu-se à identificação 

e selecção dos Departamentos, Divisões e Secções que poderiam fazer parte da rede 

SIG, sendo estes reunidos em 4 grupos: 

1. Participantes responsáveis - Os utilizadores responsáveis pela gestão do SIG. 

2. Participantes directos - Os utilizadores que constituiam o grupo de participantes 

ao nível da produção e manutenção da informação a integrar na gestão do SIG de 

uma forma directa, utilizando para o efeito as ferramentas do SIG.  

3. Participantes indirectos - Os utilizadores que constituiam o grupo de participantes 

ao nível da produção e manutenção da informação a integrar na gestão do SIG, mas 

que participam de forma indirecta, ou seja, utilizando o software existente para a 

produção de dados que o SIG incluirá nas bases de dados centrais. 
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 4. Utilizadores - Grupo de utilizadores que têm acesso ao sistema para consulta 

dos dados.  

Conforme a participação e responsabilidades dos utilizadores foram atribuidos 

níveis de acesso aos dados. 

Dada esta realidade, estão efectivamente relacionados com o SIG em termos de 

manutenção e produção da informação os sectores que são ilustrados nas Figuras 

seguintes, nomeadamente DGUA (figura 16); DAF (figura 17); DOM (figura 18) e DDL 

(figura 19). Importa aqui realçar que integra um dos objectivos a curto prazo da Autarquia, 

a ligação mais participada aos restantes sectores da organização. 

 

 

Figura 16 – Inserção do SIG na estrutura no DGUA 
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Figura 17 – Inserção do SIG na estrutura no DAF 

 

 
Figura 18 – Inserção do SIG na estrutura no DAF 
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Figura 19 – Inserção do SIG na estrutura do DOM 

 

PARTILHA DE DADOS E FERRAMENTAS SIG 

Considera-se que a comunicação entre os diversos departamentos revela o quanto 

é “saudável” um SIG. 

Foram definidas linhas de intervenção estratégicas para a divulgação dos dados e 

das ferramentas do SIG quer ao nível interno quer ao nível externo. Numa primeira fase 

elaborou-se um estudo sobre as principias necessidades em termos de pesquisa de 

dados para os diversos sectores da Autarquia e, posteriormente, foram definidos e 

conjugados conjuntos de dados a serem disponibilizados quer a nível interno quer a nível 

externo. 

Nível Interno 

Numa primeira etapa recorreu-se ao software ArcExplorer que permite de uma 

forma simplificada partilhar dados e ferramentas essenciais de pesquisa e análise de um 

SIG.  

A maioria das Autarquias tem a necessidade de gerir as suas ferramentas de trabalho 
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 dentro de possibilidades financeiras limitadas. Nessa óptica, e na impossibilidade de 

numa primeira fase de implementação do SIG, adquirir a ferramenta que permitiria uma 

partilha de dados e ferramentas de uma forma eficiente, procurou-se resolver esta 

necessidade com base nas ferramentas existentes. Assim aproveitou-se o software 

ArcExplorer (gratuito, cujo download se efectua directamente do site da ESRI), para servir 

de veículo para a partilha dos dados e para facultar algumas ferramentas de trabalho 

básicas, como, pesquisas, visualização, impressão, entre outras, fundamentais para esta 

fase de aproximação do SIG ao técnico. 

A informação do SIG encontra-se disponível na rede (como foi explicado na 

Administração e Gestão de Dados), a cartografia encontra-se em formato shp (shape) 

(SIG) e em dwg (CAD), o que possibilita o seu uso por parte dos utilizadores desta 

ferramenta. A restante informação georeferenciada torna-se de difícil acesso quando não 

existe software compatível para a sua leitura. Assim o ArcExplorer foi a forma encontrada 

de levar a informação a todos, e que funciona de forma simples. De forma a exemplificar 

esta partilha apresenta-se de seguida a figura 20 com o esquema adoptado para a 

partilha de dados por intermédio do ArcExplorer . 
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Figura 20 – Partilha de dados a nível interno e externo com recurso ao ArcExplorer 

Neste exemplo procura-se demonstrar a forma utilizada para partilhar os dados e as 

ferramentas SIG, numa fase em que não existiam recursos financeiros para constituir 

uma Intranet baseada em ArcIms. O processo consiste na instalação do software no 

posto de trabalho de cada técnico e na criação dos atalhos para os projectos previamente 

definidos de acordo com as necessidades de pesquisa (PDM, Processos, Rede Viária, 
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 etc...) e que se encontram disponíveis na rede. Esses projectos integram a junção de 

bases de dados georeferenciadas de acordo com as necessidades da pesquisa, as quais 

se encontram permanentemente actualizadas, uma vez que a SSIG garante a 

actualização diária das Bases de Dados que partilha na rede. 

Após uma análise das necessidades em termos de pesquisa de dados foram 

elaborados projectos em ArcExplorer que reuniam a informação necessária, e foram 

disponibilizados na rede e são legíveis em praticamente todos os postos de trabalho que 

necessitem de pesquisar a informação geográfica. Por exemplo, o DDL necessita de 

pesquisar a disposição geográfica das escolas, as suas designações, quantidade de 

alunos, proveniência dos alunos, etc. Existe para esse efeito um projecto em ArcExplorer 

que reúne os dados necessários para essa finalidade. De salientar que cada utilizador 

pode construir os seus próprios projectos de acordo com as suas necessidades, 

bastando para tal carregar os dados disponibilizados na Base de Dados comum 

disponibilizada na rede. 

Esta foi a forma encontrada para poder partilhar dados com outras instituições, 

nomeadamente com os Bombeiros, bastando para o efeito partilhar dados e software, 

bem como alguma experiência e formação. 

As figuras 21 e 22 exemplificam algumas formas de pesquisa neste sistema. A 

figura 21 refere a partilha que se efectuou com o Bombeiros, onde se partilhou a 

informação, o software e a experiência. Assim estes projectos foram instalados em vários 

postos inclusive no portátil da viatura de emergência, onde recorrem a pesquisas 

frequentes da localização das ruas e dos respectivos números de porta. Esta ferramenta 

revelou-se muito importante pois para além destes terem que responder a emergências 

onde as pessoas referem a sua localização, bem como para o caso dos focos de 

incêndio, pela localização dos caminhos florestais e acessos existentes para chegar aos 

locais.  
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Figura 21 – Exemplo de uma pesquisa com recurso ao ArcExplorer (Caso dos dados cedidos aos 
Bombeiros) 

 

  
Figura 22 – Exemplo de uma pesquisa com recurso ao ArcExplorer – Projecto de Processos de 

Construção 
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A figura 22 apresenta uma pesquisa interna de um processo de construção, onde é 

devolvido e seleccionado o processo pretendido, bem como toda a informação referente 

a ele e a toda a envolvente como o nome de ruas, números de porta, entre outro. 

Houve a preocupação de envolver toda a Autarquia neste processo de partilha por 

parte de sectores mais vocacionados para a utilização de dados georeferenciados. As 

figuras 16, 17, 18 e 19 que representam os utilizadores, também desvendam a 

abrangência da pesquisa com recurso ao ArcExplorer. 

Neste momento está em fase de desenvolvimento o processo de implementação da 

Intranet baseada no software ArcIms. A estrutura base de partilha dos dados vai utilizar a 

estrutura existente, que apenas vai ser potenciada por uma ferramenta mais poderosa 

em termos de rapidez e de capacidade de análise. Assim, utilizando algum trabalho de 

raiz efectuado para a estrutura actual pretende-se disponibilizar via browser projectos 

orientados aos utilizadores, cujo interface se apresenta na figura 23. 

 

Figura 23 – Interface (em desenvolvimento) para partilha interna da informação, com 

recurso ao ArcIms, acedida via browser. 
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 Assim é possível fornecer ao utilizador uma ferramenta mais avançada, e a 

possibilidade de tratar os dados em termos de simbologia e apresentação de uma forma 

mais avançada. Possibilita também uma maior interacção entre o utilizador e o SIG, 

disponibilizando ferramentas de comunicação como a marcação de notas nos locais de 

conflito ou a alterar. 

Apresenta-se de seguida algumas pesquisas (figura 24) algumas pesquisas que é 

possível efectuar com recurso a este sistema. Assim como exemplo apresenta-se uma 

pesquisa de processos, uma pesquisa do PU, pesquisa do PDM e uma pesquisa de ruas. 

  

  

Figura 24 – Exemplo de pesquisas via Intranet (Pesquisa de Processos, PU, PDM e 

Pesquisa de Vias) 

Existe uma interface comum a todos os Departamentos e Sectores, onde é 

agrupada a informação organizada por projectos que se consideram ser do interesse 

comum. Existem outros interfaces direccionados por Sector de forma a responder às 
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 suas necessidades em particular e de uma forma mais detalhada. 

 

Nível Externo 

A Internet constitui um importante veículo para levar a informação e em especial a 

informação geográfica ao cidadão, constituindo para a Autarquia uma forma fundamental 

de partilha de informação ao cidadão. Neste momento já se encontra em funcionamento 

através da disponibilização de um mapa dinâmico (botão Mapa do Concelho) na página 

principal da Câmara (www.cm-pvarzim.pt) conforme se ilustra na figura 25  

 

Figura 25 – Exemplo do mapa divulgado no site oficial da Câmara 

Apresenta-se nas figuras 26 e 27, alguns exemplos de pesquisas e respostas por 

intermédio deste sistema.  
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Figura 26 – Exemplo de uma pesquisa de Farmácias e Ruas  

A figura 26 refere-se a uma pesquisa de farmácias, onde é devolvido ao cidadão a 

listagem das farmácias existentes e é centrado o seu pedido bem como toda a 

informação referente a ele, e à sua envolvente. 

   

Figura 27 – Pesquisa de Património com a respectiva imagem associada 

A figura 27 representa uma pesquisa do património, onde para além da informação 

alfanumérica aparece a imagem correspondente. 
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 Numa fase inicial pretende-se disponibilizar ao cidadão um conjunto de informação 

básica e simples, acessível e expedita. A informação partilhada engloba a informação 

turística, desde monumentos, alojamento, restaurantes, locais para prática de desporto, 

hospitais e farmácias, designação e localização da rede viária, entre outros. Numa 

próxima fase pretende-se desenvolver outros mapas reunindo outros níveis de 

informação (Planos de Ordenamento, Ambiente, etc.). 

O SSIG procurou desta forma implementar uma solução para a disponibilização de 

informação georeferenciada correspondente ao Concelho da Póvoa de Varzim através da 

Internet, implementando serviços de pesquisa de dados e mapas ao cidadão, por 

intermédio de um browser, e desta forma transferir para o utilizador um conjunto de 

funcionalidades do SIG da Autarquia. 

De uma forma abreviada apresenta-se na figura 28 a partilha e comunicação 

potenciada pelo SIG e que se apresenta em funcionamento neste momento. 

 

Figura 28 – Esquema de comunicação do SIG com a organização e com os munícipes. 
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 Secção SIG procurou implementar o SIG respondendo a todos os requisitos 

necessários, com especial ênfase para a partilha da informação e das ferramentas SIG. 

Existe instalado um circuito de dados entre o SIG e a grande parte dos Sectores da 

Autarquia, quer para uso como pesquisa, quer para utilização nas suas actividades. A 

SSIG faculta também um apoio directo na preparação de Bases de Dados (estrutura, 

criação, manutenção, divulgação e apresentação). 

O SIG interage com a organização de forma a tirar partido dos recursos existentes, 

o que constitui uma das suas vertentes fundamentais, pelo valor que é acrescentado à 

informação pela sua partilha. Esta é também uma das vantagens que se pretende realçar 

nesta dissertação.  

O SIG encontra-se numa fase de redefinição de objectivos sendo a partilha um dos focos 

principais a potenciar, pois só assim se consegue um maior envolvimento e interligação 

entre todos os Sectores da Autarquia. 

As potencialidades de um SIG não se esgotam, existem imensas utilidades a serem 

exploradas com esta ferramenta de trabalho e de intercâmbio de informação. Assim, é 

aqui sistematizado um conjunto de orientações ou áreas que se pretende desenvolver ou 

estudar, e que se consideram fundamentais para uma melhoria do SIG já implementado. 

 

MANUTENÇÃO DO SIG 

A manutenção é um dos factores essenciais para a continuidade do SIG, esta deve 

ser orientada quer para o software quer para os recursos humanos em termos de 

formação. A CMPV aposta numa manutenção do software anual e também na formação 

constante dos seus técnicos. Isto permite gerar um compromisso entre Autarquia e 

empresa fornecedora de forma a um acompanhamento constante. 

 

REORGANIZAÇÃO DE METAS E OBJECTIVOS 

Esta fase deve constituir uma análise profunda do SIG ou seja um processo de 

reflexão sobre todo o seu processo de implementação e de desenvolvimento na 

Autarquia procurando avaliar o seu estado actual, a concretização das metas estipuladas, 

de forma a encontrar pontos fracos e pontos fortes de forma a ultrapassar uns e potenciar 

outros.  
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 Interessa avaliar o desempenho do SIG em função dos Departamentos e Serviços e 

destes para o SIG, procurar saber as fragilidades e procurar resolve-las adequando-lhe 

novas metas e objectivos. 

O SIG encontra-se numa fase em que se enquadra esta etapa, onde já estão 

desenhadas algumas orientações e delineadas algumas prioridades de intervenção.  

Assim destacam-se as principais linhas de acção bem como se deixam algumas 

reflexões para a reorganização do SIG e da Autarquia. 

 

SIG 

Recursos Humanos – Desenvolvimento de acções de formação sobre as 

matérias do SIG. A introdução da tecnologia SIG, como de outra tecnologia qualquer que 

envolva o aumento na eficiência e gestão, vai gerar impactos a nível humano e a nível da 

cultura da própria organização, e constituem factores pertinentes [Dangermond 1990].41 È 

necessário tomar medidas para a implementação de acções de sensibilização para as 

vantagens desta tecnologia e da sua adopção na prática da organização e dos serviços. 

Constitui uma prioridade tentar fazer com que haja uma participação de todos os 

intervenientes do processo nas funções do SIG, desde produção de dados, manutenção 

de dados, pesquisa de dados a participantes activos em termos de pretensões, 

sugestões e ideias. 

Software – Manutenção do software existente, e aquisição de novas versões 
para dar resposta ao ponto seguinte, e Desenvolvimento da Aplicação de Gestão 
de Processos, que visa a gestão integrada dos processos de construção. Pressupõe 

uma ligação da base de dados geográfica dos processos de construção à base de dados 

Administrativa da Secção de Licenciamento de Obras, a qual contém toda a informação 

alfanumérica relativa aos processos. O seu principal objectivo é facilitar e automatizar a 

integração entre a informação no SIG e a informação alojada na base de dados 

Administrativa. 

Partilha – Interligação entre o SIG todos os Departamentos e Serviços não só 

em termos de partilha de dados mas para se tornarem intervenientes mais activos. Neste 

momento os serviços existem alguns sectores que apresentam autonomia na gestão dos 

seus dados, como é o caso da DASU, e da DPGU. A DASU divide-se na Subsecção de 

                                                 
41 Autor citado em [Reis 1993] 
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 Espaços Verdes e Resíduos Sólidos Urbanos, sendo cada uma responsável pelos 

levantamentos e pela gestão dos seus dados georreferenciados, nomeadamente 

papelarias, ecopontos, gestão de recolha de resíduos sólidos urbanos, gestão de jardins, 

entre outros, onde a SSIG presta o apoio necessário e posteriormente faz a verificação 

dos mesmos e os partilha pelos restantes sectores. A DPGU utiliza as ferramentas e 

dados do SIG para a elaboração dos seus Planos, sendo responsável pela produção dos 

dados relacionados com os Planos de Ordenamento do Território, e conta com o apoio 

directo do SSIG. Á semelhança destes serviços pretende-se evoluir para um leque maior 

de utilizadores participantes, onde o SIG representará cada vez mais o papel de agente 

integrador e orientador da informação georeferenciada tratada e mantida pelos diversos 

serviços. 

Numa primeira fase será necessário identificar serviços a integrar, definir 

prioridades, identificar os utilizadores e definir os meios necessários. 

Gestão das bases de dados. Pretende-se a aquisição do software ArcSDE Spatial 

Database Engine, sistema de elevado desempenho para o acesso a dados espaciais, 

implementado sobre vários sistemas de gestão de bases de dados relacionais. Este 

software permite aceder directamente aos dados espaciais armazenados numa base de 

dados relacional ligada a produtos como o ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor e 

ArcInfo), o ArcIMS e outros produtos da ESRI. 

 

ORGANIZAÇÃO 

Em termos de acções a enquadrar para a organização, são aqui referidas algumas 

orientações ou propostas de intervenção que já se alinham com os princípios do Modelo 

definido e que será posteriormente apresentado. 

Dado o suporte que o SIG consegue dar à autarquia, quer ao nível interno quer ao 

nível externo, e dadas as perspectivas de evolução que se esperam para o mesmo, 

considera-se fundamental propor ajustamentos funcionais de estrutura organizacional da 

Autarquia orientada para uma reorganização do departamento responsável pelo SIG, de 

forma a este conseguir uma autonomia compatível com as funções que desempenha e se 

espera venham a aumentar para tornar possível que a informação possa ser um 

instrumento fundamental de apoio à decisão e um meio para que o processo municipal de 

planeamento e gestão seja dinâmico, contínuo e ajustável à evolução da realidade e do 

desenvolvimento.  
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 Isto por um lado permite criar o espaço necessário para gerir a acção do SIG e a 

partilha por todos os serviços que interajam com a informação geográfica e ligados ao 

processo de Planeamento e Gestão num ciclo sequencial, desde a elaboração de 

instrumentos de Planeamento e Gestão do Território à Gestão Urbanística, à 

urbanização, construção e a respectiva manutenção, nomeadamente do património do 

domínio público, incluindo infra-estruturas de prestações de serviços da competência 

municipal. 

Como foi dito anteriormente na secção 3.2, no âmbito do contexto organizacional 

das Autarquias, a estrutura e o funcionamento dos serviços municipais deverão adequar-

se aos objectivos de carácter permanente do município, bem como, a necessária 

flexibilidade, aos objectivos postos pelo desenvolvimento municipal e intermunicipal 

[Decreto Lei 116/84 de 6 de Abril]. 

Neste caso em que a SSIG está directamente dependente do Departamento de 

Gestão Urbanística e Ambiente, e seguindo a lógica da divisão funcional deste 

Departamento, identifica-se a formação de uma Divisão que pode ser designada por 

Divisão de Sistemas de Informação Geográfica. 

Apresentam-se aqui duas alternativas possíveis de localização do DSIG, uma por 

ser estratégica face às funções de produção de informação e área funcional derivada à 

informação para Planeamento, outra por ser mais abrangente de forma a englobar uma 

dinâmica interdepartamental. 

Assim, a primeira hipótese (Hipótese A, ilustrada na figura 29) diz respeito à criação 

de uma DSIG no Departamento de Gestão Urbanística e Ambiente. Esta hipótese 

enquadra o SIG num ambiente e área funcional dedicada à informação para Planeamento 

e à elaboração de instrumentos dedicados à sua Gestão do Território, bem com à 

produção de informação diversa ligada ao processo de licenciamento de obras 

particulares e de loteamentos urbanos. É neste Departamento que se procede ao 

licenciamento de construção, responsável pela alteração do uso do solo e da respectiva 

divisão predial, e é ainda responsável pela elaboração dos planos territoriais 

enquadrados na legislação [Dec. Lei 69/90 de 2 de Março] e pela elaboração de planos 

sectoriais, nomeadamente rede viária e estudos paisagísticos. Este Departamento 

concentra um maior número de serviços envolvidos com o SIG, gerando também uma 

grande parte das acções municipais ligadas aos serviços de outros Departamentos, que 

devem ser integrados na dinâmica do SIG como utilizadores e colaboradores directos. 
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Figura 29 – Reestruturação da integração do SIG na estrutura orgânica da Autarquia 

(Hipótese A) 

Uma segunda hipótese (Hipótese B, ilustrada na figura 30) refere-se ao 

enquadramento da DSIG numa dependência hierárquica superior, centrado no 

Presidente, ou no grupo de vereadores ligados às áreas de decisão, ou seja, dependente 

de um poder de decisão supra-departamental. Se atendermos a que um projecto SIG 

deve ser encarado como um projecto Municipal, dadas as suas características de gestão 

interdepartamental, esta será uma hipótese mais abrangente e com maior possibilidade 

de ajustar os objectivos e as metodologia de intervenção do SIG adaptada de acordo com 

a evolução da realidade e das necessidades de cada Departamento e Serviço, como 

fazendo parte de um processo que se pretende dinâmico e evolutivo, ajustado às 

necessidades da realidade e do desenvolvimento ao longo do tempo.  
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Figura 30 – Reestruturação da integração do SIG na estrutura orgânica da Autarquia 
(Hipótese B) 

 

“Quando se pretende evoluir para um sistema interdepartamental ou inter-serviços, 

os benefícios têm que ser reconhecidos por toda a organização, para que tudo funcione 

em pleno e possa ser alcançado o objectivo explicitado como estratégico ou seja, que se 

consiga a melhoria no desempenho da organização, na prestação de serviços, na gestão 

do património municipal, na definição de políticas e na tomada de decisões” [Reis 1993]. 

A introdução das tecnologias SIG trás consigo inúmeras soluções digitais, ora 

mantendo-se a organização nos moldes da excessiva hierarquização vertical e horizontal, 

permite apenas adiar o real problema. “Problema que seria resolvido pela eliminação de 

hierarquia intermédia vertical e horizontal. Toda a organização terá de ser repensada 

numa simplificação vertical e horizontal, tendo por suporte uma estruturação dos 

processos organizativos em NTI e Comunicação completamente integradas e articuladas. 

A simplificação estrutural deverá orientar-se pela eliminação de chefias intermédias, tal e 

qual existe há décadas nas empresas privadas (até portuguesas) de maior renome, com 

a nomeação de directores de projectos em consonância com as directivas da 

Presidência” [Tenedório 2004]. 
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4.4. CONCLUSÃO/AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A CMPV apostou na implementação do SIG como uma ferramenta de apoio à 

modernização de sistemas e processos na administração do território e como suporte de 

apoio à decisão. Pode-se concluir que, pelo auxílio das novas tecnologias, é possível 

garantir uma gestão do território mais eficaz bem como uma acção de acompanhamento 

da evolução da realidade passo a passo, actualizando permanentemente a informação 

que a descreve, ajustando-lhe as políticas e as decisões. 

É possível, desde já, referir algumas das vantagens deste projecto, desde logo, o 

enorme contributo para a adequada gestão da informação geográfica e 

consequentemente as suas implicações positivas na gestão corrente da Autarquia. 

Destaca-se que foi verificada uma mudança positiva nos procedimentos relacionados 

com a circulação e partilha da informação georeferenciada.  

O SIG concluiu o seu objectivo principal que se prendia com a recolha, 

estruturação, integração e disponibilização de informação georeferenciada de interesse 

para os diversos Departamentos e Sectores da Organização, tornando o trabalho 

simultaneamente mais rápido e eficiente e facultando no seu conteúdo conjuntos de 

informações e de ferramentas essenciais para uma gestão do território mais eficiente. O 

SIG procura representar um papel de integrador de um conjunto de dados de natureza 

multi-sectorial e tratamento de forma a partilhá-los aos técnicos a quem compete a 

execução das actividades técnicas de Planeamento e Gestão do Território Municipal. 

O resultado da partilha potenciada por uma tecnologia de custos baixos (com 

recurso ao ArcExplorer), contribuiu para uma divulgação de dados e de ferramentas 

simplificadas do SIG em toda a Autarquia, que para além das vantagens de levar 

informação, levou a uma proximidade do SIG e possibilitou uma enorme sensibilização 

(os técnicos experimentaram e viram que lhes dava muito apoio). Este constituiu o elo 

mais forte do SIG. Está agora criado um verdadeiro compromisso entre Serviços/técnicos 

e SIG, havendo mais força para se lutar por um SIG melhor. 

Apesar do SIG apresentar uma evolução positiva existe ainda a necessidade de 

este ser reestruturado de forma a responder ainda melhor às necessidades da Autarquia. 

Assim deixam-se aqui algumas linhas de intervenção de entre as quais se destaca o 

ajustamento necessário ao modelo organizacional respeitando a forma e a estrutura do 

serviço existente e criando um novo órgão funcional para tratar a informação geográfica e 
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 prestar os serviços de apoio necessários a toda a Organização. Tal visa três 

objectivos estratégicos: um SIG partilhado e participado por todos os utilizadores da 

Autarquia; gestão eficiente dos dados potenciando o valor da informação como recurso 

fundamental para a Autarquia e, por ultimo, a partilha com o exterior. 

Após esta reflexão sobre o SIG da CMPV, como exemplo prático da implementação 

de um SIG ao serviço de uma Autarquia, sobressaiu um conjunto de contribuições 

fundamentais, nomeadamente a “partilha da informação” como factor chave para o 

sucesso recíproco entre SIG e Autarquia, factor esse que constitui o foco principal do 

Modelo para a Disseminação da Informação Geográfica nas Autarquias, objecto desta 

dissertação. 

Como resultado desta experiência, resumem-se aqui as principais recomendações 

para o sucesso de um SIG numa Autarquia, ou em outra qualquer instituição com 

características semelhantes:  

 Pelo caso concreto da Póvoa de Varzim bem como pelo conhecimento que se 

obteve ao longo deste trabalho, pode concluir-se que para que um SIG tenha sucesso 

num município deve ser correctamente concebido nos aspectos técnicos, humanos e de 

contextualização na organização onde vai ser inserido. 

 Sendo consensualmente aceite que um SIG constitui uma ferramenta 

fundamental para o poder local pela possibilidade que permite na partilha da informação 

e pelo apoio na tomada de decisão técnica e política, é fundamental que se adquira o 

sistema que melhor poderá satisfazer as necessidades da organização. 

 O conhecimento de outras realidades e experiências é fundamental, evita que se 

cometam alguns erros que outras Autarquias tiveram que ultrapassar.  

 Deve haver a consciencialização que o SIG poderá demorar algum tempo a 

mostrar os resultados e por isso não se devem impor respostas a breve prazo. 

 Uma vez que a estrutura de um município dificulta a implementação e o sucesso 

de um SIG há que politicamente se definir estratégias e alterações que possibilitem uma 

fácil aceitação e entendimento do SIG. 

 Deverá dotar-se o SIG de recursos humanos que permitam o seu 

desenvolvimento e tentar estrategicamente alterar a maneira de pensar dos “cépticos dos 

sistemas de informação”. 
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  Uma vez que os SIG implicam investimentos financeiros muito elevados 

deverá o município tentar rentabilizá-lo através de acções que lhe trarão benefícios 

financeiros, como seja, a disponibilização de informação, como por exemplo a Emissão 

de Plantas de Localização, com um determinado custo para o munícipe.  

 Um dos aspectos que condiciona o sucesso do SIG a nível do município é, como 

já se referiu nos capítulos anteriores, a mentalidade da não partilha de informação porque 

“informação é poder”, embora esta não tenha sido uma condicionante para o 

desenvolvimento do SIG do Município da Póvoa de Varzim, deverá haver uma mudança 

de mentalidades no sentido de que o papel fundamental de um município é trabalhar em 

prol do cidadão, e para o servir bem, deverá tomar as melhores decisões e o mais 

concertadamente possível, sendo para isso necessário haver um conhecimento de toda a 

informação e trabalhar em conjunto. O protagonismo e o poder não se podem dever à 

“propriedade de informação” mas sim às acções concretas e positivas junto do cidadão. 

 O SIG deverá ser um serviço dependente directamente da administração, não 

pertencente a nenhum Departamento, com recursos humanos cuja função será 

supervisionar, orientar e apoiar os núcleos existentes em cada serviço. Cada 

Departamento deverá ser responsável pela criação e actualização da base de dados 

central que será validada pela equipa do SIG. Poderemos comparar a sua estrutura a um 

“polvo” com um núcleo central e com os tentáculos que estão nos serviços. As suas 

orientações devem ser definidas pela administração como uma política interna de gestão 

de informação. Só assim se conseguirá ter um SIG devidamente estruturado com a 

informação actualizada e validada de modo a que a decisão e o apoio ao munícipe sejam 

mais rápidos e eficientes. 

 



MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS 

134

  

5. MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS 

LOCAIS  

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo pretende-se identificar um Modelo para a Disseminação da Informação 

Geográfica nas Autarquias Locais, tomando como referência o valor da informação 

geográfica para as Autarquias, cujos benefícios foram abordados nos capítulos anteriores, e 

o uso das TIG, nomeadamente os SIG para potenciar o valor da informação ao serviço das 

Autarquias e dos cidadãos. 

“Quando um Município decide, através da implementação de um SIG, inovar o 

desempenho das suas competências e atribuições tem de encara-lo como uma oportunidade 

de introduzir mudanças fundamentais ao nível do funcionamento dos serviços e não como 

uma automatização de algumas tarefas” [Reis 1993]. 

Pretende-se com este modelo estabelecer um conjunto de conceitos e orientações 

para a preparação da Autarquia para receber um SIG de forma a potenciar a informação 

como uma importante ponte interna e externa, centrada no alicerce informação, sua 

dinamização e disponibilidade. Com este modelo pretende-se contribuir para um apoio às 

Autarquias por constituir um conjunto de orientações a seguir para a implementação da 

tecnologia SIG, mas também por alertar para o valor dos seus constituintes (dados, pessoas, 

métodos, software, hardware e periféricos) que não funcionam separadamente, e ainda pela 

excelência presente na partilha da informação e das potencialidades destas tecnologias 

como ligação à própria Autarquia e ao Mundo exterior. 
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5.2. MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS 

O Modelo engloba num primeiro patamar 3 vectores principais que são a Autarquia, o 

SIG e o Ambiente Externo à Autarquia, sendo a Informação (Informação Georeferenciada) a 

potenciadora da comunicação entre estes vectores conforme se ilustra na Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Principais elementos do Modelo 

Cada um destes vectores apresenta um conjunto de orientações que os potenciam, 

permitindo desta forma a interligação entre eles de forma a constituir um todo. 

O modelo que aqui se apresenta vem de encontro às orientações necessárias para o 

caso prático da CMPV, e recebe dele a experiência. Pretende-se que este seja útil a todas 

as organizações da mesma natureza de uma Autarquia. 

 

AUTARQUIA 

O conhecimento profundo da autarquia constitui o alicerce de maior peso para acolher 

um SIG. Conhecer a estrutura orgânica, a estrutura funcional, a estrutura tecnológica, a 

estrutura humana e a estrutura de gestão do território municipal de forma a desenhar a 

dinâmica de uma Autarquia. Tal permite gerar um conhecimento aprofundado de todos os 

recursos envolvidos no processo de implementação, gestão e dinamização de um SIG.  
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 O conhecimento prévio da realidade da Autarquia permite a identificação de 

oportunidades e a abertura do caminho para o desenvolvimento do SIG. 

A Autarquia constitui um elemento integrante do Modelo como sendo uma teia onde se 

vão desencadear processos e mudanças fundamentais para se poder integrar os restantes 

membros do Modelo (SIG e Ambiente Externo) que interessa desde já desenvolver. 

Apresenta-se na figura 32 uma síntese das orientações que o modelo propõe para 

desencadear os processos e as mudanças necessárias nas Autarquias. 

Como ficou patente nas análises anteriores, é fundamental perceber que um SIG tem 

necessariamente que introduzir uma mudança quer ao nível da estrutura funcional quer ao 

nível da estrutura organizacional de uma Autarquia. Tem que haver uma percepção prévia 

de como se pode gerir esta transformação.  
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Figura 32 – Definição de acções orientadas para a Autarquia 

Interessa avaliar a Autarquia numa perspectiva de recepção de um SIG, devendo para 

tal serem avaliadas as suas vertentes principais, a organizacional e a funcional. Desta 
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 análise derivam um conjunto de fundamentos para uma posterior inclusão do SIG. 

Interessa aqui identificar as competências administrativas da Autarquia, os níveis de 

informação que circulam dentro desta, os seus utilizadores e a forma como estes se 

organizam fisicamente na estrutura orgânica. 

 

Vertente Organizacional 

A estrutura orgânica reflecte a estrutura hierárquica e funcional dos recursos 

organizacionais, adaptada às características dos Municípios e dimensionada de 

acordo com as necessidades para a concretização do processo de planeamento e 

gestão municipal. A sua análise permite avaliar a forma como se organiza a estrutura 

das hierarquias (fortes hierarquias leva a fluxos de dados mais pesados e lentos) e 

como se processa a transmissão de dados, se de uma forma tradicional baseada em 

suportes analógicos ou digitais, o que condiciona a transmissão dos dados. 

Com o aparecimento das novas tecnologias verifica-se que as estruturas 

orgânicas existentes, e da forma como estavam definidas anteriormente, não 

conseguem potenciar os benefícios introduzidos, pelo que têm de existir alterações 

inevitáveis. Com a introdução de um SIG novos processos de trabalho são 

introduzidos, geram-se fluxos de dados para os quais tem que haver caminhos 

devidamente estruturados para optimizar a gestão e partilha desses dados de forma 

mais eficiente. 

A figura 33 apresenta um esquema do organigrama simplificado do órgão 

executivo das autarquias, e procura mostrar a necessária mudança devido à 

introdução das novas tecnologias. Libertar os canais da informação, em termos de 

burocracias hierárquicas, vai facilitar todo o processo de gestão. 
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Figura 33 – Organograma genérico das autarquias locais. Fonte: [Tenedório, et al, 2004] 

 
Esta estrutura funcionou no seu tempo respondendo à gestão, dado que não havia 

alternativas com aplicação real. No entanto as organizações assim estruturadas na 

actualidade apresentam inúmeras desvantagens [Tenedório et al., 2004]: 

 A motivação fomentada pelos superiores é filtrada pelos níveis intermédios de 

decisão e dificilmente alcança os operacionais (técnicos); 

 Interesses instalados nos níveis intermédios de decisão (normalmente por 



MODELO PARA A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS 

140

 motivações políticas) pode conduzir a que a transmissão das directivas superiores seja 

alterada ou ocultada aos técnicos; 

 Dificuldades na coordenação de projectos entre departamentos/divisões/ gabinetes. 

Por exemplo, entre dois técnicos pertencentes a dois departamentos, qualquer pedido de 

informação terá que ser oficialmente solicitado e aprovado através de uma estrutura vertical 

para o chefe de divisão. Posteriormente, existirá transmissão horizontal desse mesmo chefe 

de divisão para o chefe de divisão do outro técnico, (ou ainda outras subidas verticais para 

directores de departamento, ou então, a muitas vezes necessária decisão do presidente). 

Este, por sua vez, fará o pedido de informação descer verticalmente ao técnico cuja 

informação inicial se destinara. Neste processo, o pedido original é muitas vezes alterado por 

inconveniência política ou por outros motivos. O fluxo de informação demorará demasiado 

para o que é exigível nos tempos que correm.  

A figura 34 ilustra o percurso normal do caminho de um pedido de informação com 

relevância política entre técnicos das autarquias e o percurso “normal” de um pedido de 

informação entre técnicos das autarquias. 

  

Figura 34 – Caminho “normal” de um pedido de informação entre técnicos e pedido de 

informação com relevância politica entre técnicos das autarquias. Fonte: [Tenedório et al, 2004] 
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 “Com o actual e previsível aumento exponencial da informação, a entrar (input) na 

instituição camarária, atingir-se-á rapidamente a “falência” dos processos organizativos, caso 

estes não se alterem” [Tenedório et al, 2004].  

“Na situação tradicional analógica ou na digital “desintegrada”, existe uma dificuldade 

de transmissão de informações, dentro da instituição e para fora da mesma, cada vez mais 

enraizada e visível. O fluxo de informação não alcança os técnicos ao mesmo tempo. 

Geraram-se prioridades (que originam que informação não excessivamente prioritária seja 

excluída) que resulta numa selecção de informações a transmitir. Geram-se relações 

interdepartamentais mínimas e irregulares até que os Departamentos desconheçam o 

trabalho efectuado pelos técnicos dos restantes Departamentos, originando-se, por exemplo, 

duplicações dos processos de trabalho” [Tenedório et al, 2004]. 

A reorganização desejável passa pela “instalação de soluções digitais, aliviando a 

Organização de excessiva hierarquização vertical e horizontal, de forma à resolução de 

problemas de barramentos hierárquicos. Toda a organização terá de ser repensada numa 

simplificação vertical e horizontal, tendo por suporte uma estruturação dos processos 

organizativos em NTI e Comunicação completamente integradas e articuladas” [Tenedório et 

al. 2004]. Apresenta-se na Figura 35 a organização aqui descrita. 

 
 

Figura 35 – Proposta de estrutura organizacional das autarquias. Fonte: [Tenedório et al, 2004] 
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 Seguindo as orientações aqui descritas entende-se que uma reorganização do 

organigrama no caso de implementação de um SIG será uma das mudança que deverá ser 

equacionada, pois a par desta tecnologia outras novas tecnologias ganham terreno.  

Contrariar as barreiras impostas por uma estrutura orgânica tradicional é uma das 

necessidades para a preparação de terreno para o SIG e para as tecnologias em geral. 

 

Vertente Funcional 

Interessa nesta vertente remeter para a descrição apresentada na secção 3.2 sobre as 

Autarquias. Destaca-se com esta orientação a avaliação das funções e actividades dos 

diversos Departamentos e Sectores de forma a perceber os fluxos de dados gerados por 

estas (quer na produção de dados, quer da necessidade de dados), uma vez que diferentes 

níveis de Planeamento Territorial e competências administrativas apresentam necessidades 

de informação diferentes.  

Interessa identificar fontes e circuitos de informação (temáticas e gráficas) que 

alimentam o processo Municipal de Planeamento e Gestão, ou seja preparar uma integração 

de todos os Serviços da Autarquia. 

 

SIG  

Nesta fase faz-se alusão ao referido no Capítulo 3, onde se deixou uma perspectiva da 

importância dos SIG em geral e em particular para as Autarquias Locais, e ainda se 

apresentaram linhas orientadoras para a sua implementação.  

O SIG constitui uma componente fundamental do Modelo apresentado representa o 

seu motor, cujo “alimento” será sempre a informação. Nesta componente destacam-se 3 

domínios de intervenção; a implementação, a manutenção e reavaliação do SIG na 

Autarquia, a partilha de funcionalidades e de dados e a reafirmação do SIG conforme se 

ilustra na figura 36. 
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Figura 36 – Definição de acções orientadas para o SIG 
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 Implementação do SIG 

A concepção e implementação de um SIG revela-se invariavelmente uma tarefa 

morosa e com um elevado grau de complexidade. Um SIG não se adquire completo, vai-se 

construindo, sendo a sua implementação um conjunto de compromissos dinâmicos. 

A implementação do SIG (como foi dito na subsecção 3.3.3), engloba as seguintes 

etapas: Formação da equipa SIG; Diagnóstico; Desenho conceptual do SIG; Aquisição do 

software; Construção da base de dados; Desenvolvimento de aplicações técnicas e 

funcionais; Desenvolvimento de aplicações dedicadas à disponibilização de informação e 

Manutenção do sistema SIG. Atendendo a que estas etapas foram diluídas nas várias fases 

de implementação do SIG da CMPV, e pelo facto das mesmas terem sido postas em prática 

e terem apresentado resultados positivos para a Autarquia vamos considerá-las neste 

modelo.  

É fundamental que todos os serviços estejam sensibilizados para participar ou que 

estejam envolvidos nesta tarefa de implementação do SIG pelo que deve haver a preparação 

prévia da componente anterior do Modelo, a Autarquia. 

A implementação do SIG será facilitada e terá sucesso se o terreno (Autarquia) onde 

se vai estruturar estiver preparado para o receber.  

De destacar neste patamar o desenvolvimento de um Plano de implementação que 

englobe a descrição e orçamento das acções a desenvolver a curto prazo, com calendários 

de acção para a aquisição de equipamentos e suportes lógicos, para projectos de 

desenvolvimento de aplicações, para projectos de manutenção, para tratamento e 

reconversão de dados, para contratação de pessoal, para aquisição de formação e apoio 

técnico.  

Os custos de um SIG não podem ser esquecidos, sejam eles custos tecnológicos, 

administrativos ou de conteúdo (dados e/ou informação), pelo que deverá ser reforçado um 

compromisso de longo prazo para a sua manutenção.  

“Um SIG para uma autarquia enquadra-se num SIG de Gestão. Um SIG de Gestão tem 

sucesso quando se integra eficazmente e de forma duradoura na cadeia de funcionamento 

de uma organização” [Matos 2001(a)]. 
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 Num SIG de Gestão prevalecem as preocupações como a segurança, a integridade, 

concepção e desenvolvimento de aplicações específicas de utilização, distribuição e 

manutenção de dados. Apontam-se algumas zonas de vulnerabilidade [Matos 2001 (a)]: 

 Delineamento de objectivos; 

 Análise orgânica e implementação; 

 Aquisição de informação; 

 Manutenção do sistema 

Não se pode cair em expectativas exageradas, as soluções adoptadas devem ser 

simples e funcionais. A análise dos circuitos de informação deve servir para definir linhas 

gerais de orientação atendendo a que o crescimento do SIG será sempre faseado e onde as 

funcionalidades serão ajustadas. A qualidade da informação pode comprometer o sucesso 

de um SIG, sendo imprescindível o acompanhamento da produção e dos procedimentos de 

análise de qualidade do produto: a coerência na manutenção da informação nas várias 

actualizações, a gestão das versões, a introdução de dados por múltiplos utilizadores e a 

consistência com a informação derivada [Matos 2001(a)]. 

Uma questão também muito importante prende-se com a formação dos quadros 

técnicos, que deve ser periódica e actualizada, constituindo também uma forma de 

motivação. 

Repare que está a concluir a descrição da etapa de implementação, e além de estar na 

figura como uma síntese, nunca referiu as fases ou tarefas desta etapa nem disse o que se 

faz em cada uma das mesmas. 

 

Manutenção do SIG  

Esta análise é fundamental para a evolução do SIG, atendendo a que o 

desenvolvimento das tecnologias é cada vez mais dinâmico. Assim é necessário 

acompanhamento da evolução em termos de software e equipamento que o suporta bem 

como a transferência de know-how aos técnicos responsáveis pela dinamização do SIG e 

pela transmissão dos conhecimentos à restante família SIG.  
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 Reavaliação do SIG  

Este nível de intervenção pretende-se que seja um exercício de reflexão sobre todo o 

processo de implementação do SIG efectuado. Rever objectivos e estratégias num momento 

em que deverá sentir-se alguma mudança com a introdução de todas as alterações das 

etapas da implementação, e assim reorientar objectivos de acordo com os objectivos e 

necessidades da Autarquia.  

Esta etapa pretende ser uma abordagem à Autarquia com um SIG Implementado, procurar 

alinhar objectivos, procurar obstáculos e barreiras de forma a serem redefinidos objectivos e 

estratégias orientadas de forma a melhorar a integração do SIG, e a explorar as vantagens 

mútuas. Atendendo a que depois de implementado surgem as mudanças inevitáveis, 

interessa aqui reavaliar todo o processo não de implementação mas sim de revisão e 

desenvolvimento. 

Interessa avaliar como é que os Departamentos e Serviços estão a produzir e utilizam 

os dados, de forma a poderem ser reestruturadas as suas funções. Quanto à utilização dos 

dados, haverá necessidade de reformulação dos seus conteúdos, conduzindo à criação de 

novas bases de dados, à preparação de novos resultados e novas análises de forma a 

potenciar os dados já existentes. 

 

Partilha do SIG e dos dados 

Este nível de intervenção pretende diagnosticar o estado da circulação da informação, 

ou seja avaliar a partilha das funcionalidades dos dados do SIG, de forma a reequacionar 

formas de potenciar esta valência do SIG: a comunicação. 

Só quando a comunicação estiver estabelecida pode-se considerar que o SIG está a 

funcionar para a Autarquia e vice-versa. Aqui devem ser revistos objectivos e estratégias de 

forma a promover ao máximo esta partilha/ligação. 

Nesta fase deve ser avaliada a forma como se partilha a informação, procurar saber a 

quem chega e o que fazem com ela, de forma a encontrar soluções para resolver as lacunas 

e ultrapassar os obstáculos. Sabe-se que os recursos financeiros limitam todas estas 

acções, mas podem-se arranjar formas de ultrapassar esses obstáculos. Pode-se aqui 
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 reflectir sobre o caso de estudo aqui apresentado, e na forma como se resolveu a 

partilha da informação (com recurso ao ArcExplorer) de uma forma gratuita e se fomentou a 

difusão da informação. Interessa deixar aqui presente que é fundamental resolver as etapas, 

embora por vezes não seja possível a sua concretização completa conforme o projectado ou 

nos tempos definidos, mas podem ser ultrapassadas e aguardar a melhor altura, em que 

estejam reunidas as condições para serem resolvidas.  

 

Reafirmação do SIG 

Esta etapa pretende ser uma consolidação final onde se avalia a satisfação a nível 

político, se foi tirado o devido partido da ferramenta para a obtenção de vantagens 

competitivas, qual o tipo de compromisso gerado ao nível da gestão de topo, quais os 

resultados ao nível dos chefes e dos técnicos em geral. 

Mediante a avaliação destes resultados pode ser necessário voltar a redefinir 

objectivos e estratégias, de modo a superar obstáculos encontrados e identificar novas 

oportunidades. 

Esta etapa visa realizar uma análise mais profunda do sistema e procurar canais e 

formas de aumentar a capacidade de resposta dos serviços de planeamento; optimizar a 

Gestão Urbanística; promover a participação pública nos processos de decisão/Serviços 

Públicos; e avaliar as necessidades em termos de formação de forma a estabelecer 

programas de formação e propagação das TIG. 

 

AMBIENTE EXTERNO À AUTARQUIA 

Quando se pretende desenvolver um SIG para a Gestão Autárquica obviamente que a 

informação deriva de fontes diversas, envolvendo também várias instituições ou entidades 

que vão ter de cooperar num objectivo comum. 

Interessa por isso conhecer o ambiente exterior à organização tal como o mercado em 

que actua, o mercado de trabalho e legislação, e os utilizadores (cidadão, técnicos e 

Organizações). Ilustram-se na figura 37 estas acções. 
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Figura 37 – Definição de acções orientadas para o Ambiente Externo 
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 desenvolvimento dos SIG nas Autarquias Portuguesas (conforme foi focado no 

subcapitulo 3.3.2.), torna-se ainda mais fundamental promover a interligação entre os 

serviços municipais utilizadores e fornecedores de informação, como uma condição 

indispensável para o êxito do projecto, não só porque permite explicar os circuitos da 

informação e necessidades dos potenciais utilizadores, como também, porque facilita a 

definição de objectivos e prioridades de intervenção, que fundamentam o desenvolvimento 

do sistema, bem como permite a sensibilização das possíveis entidades a envolver no 

projecto. 

De referir que a “tendência para o isolamento destes projectos, realizados à margem 

de objectivos programáticos bem definidos, acaba por comprometer o empenhamento dos 

poderes públicos, conduzindo à sua penalização ou impasse” [Mourão e Gaspar, 1999]. 

O SIG deve permitir a disponibilização de ferramentas de análise e pesquisa 

constituindo instrumentos de transformação qualitativa da relação entre as Autarquias e o 

cidadão. Essa transformação deverá também melhorar o grau de motivação dos próprios 

funcionários responsáveis pelos diversos serviços e ao mesmo tempo contribuir para um 

modelo de participação e cidadania mais activa. 

 

5.3. REFLEXÕES SOBRE O MODELO  

“O benefício a alcançar com o sistema deve ser partilhado para que haja interesse por 

parte dos serviços no seu envolvimento no processo, pois a implementação de um sistema 

só se consegue se, face aos problemas encontrados no processo, os benefícios forem de 

maior peso [De Gouw 1990]”42.  

Foi com base no conhecimento adquirido ao longo deste trabalho e com base na 

experiência no domínio dos SIG, nomeadamente o caso prático do Município da Póvoa de 

Varzim, que se conclui que o benefício alcançado com o incremento da informação por 

intermédio dos SIG é de elevado peso para as Autarquias, o que levou a equacionar o 

desenvolvimento de um Modelo que permita associar um conjunto de acções determinantes 

para o incremento do valor da informação com recurso ao SIG para benefício das Autarquias 

e de quem se relaciona com ela. 
                                                 
42 Autor citado por [Reis 1993] 
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 Os SIG não só fornecem um momento ideal para se repensar as autarquias, como 

também constituem um importante auxílio na melhoria significativa da qualidade dos serviços 

relacionados com a utilização da informação georeferenciada. A partilha dessa informação e 

das tecnologias que a apoiam é cada vez mais uma base para um desenvolvimento 

sustentável.  

O modelo desenvolvido pretende constituir uma base possível de apoio, não excluindo 

alternativas ou contributos para o seu aperfeiçoamento, à modernização e desenvolvimento 

da Autarquia para a implementação de um SIG e para a melhoria da sua relação com o 

exterior, por via da comunicação e da informação. 

Em resumo, destacam-se de seguida os contributos do modelo, que desencadearão as 

inúmeras vantagens associadas ao contributo dos SIG em geral, que já foram abordadas nos 

capítulos anteriores, e que constituem um valor acrescentado para as Autarquias: 

 Contribuir para melhorar a qualidade e eficiência do serviço prestado, no 

desempenho das funções das Autarquias;  

 Contribuir para melhor responder às necessidades de informação e serviços 

reforçando a componente da partilha;  

 Aumentar a eficácia e eficiência dos serviços, reduzir custos, e promover as 

autarquias num contexto global; 

 Implementar ferramentas de suporte (mecanismos interactivos), de comunicação e 

de disponibilização de informação e serviços/funcionalidades SIG; 

 Contribuir para uma maior utilização da informação georeferenciada, uma 

“linguagem” comum para as diferentes ciências do conhecimento; 

 Melhorar os serviços prestados ao cidadão, modernizando as formas de 

relacionamento entre a autarquia e o cidadão, melhorando o atendimento e a participação 

dos cidadãos;  

 Facilitar a tomada de decisão que depende sempre do profundo conhecimento da 

realidade, sendo para tal fundamental a existência de informação, de qualidade e 

actualizada, sobre os objectos de decisão; 

 Contribuir para um conhecimento exacto ou quase exacto da Autarquia, dos 
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 recursos e das múltiplas vertentes que a compõem;  

 Contribuir para intervir de uma forma alargada na estratégia da organização, criando 

valor acrescentado para a mesma. 

Reunidos os 3 patamares de intervenção prioritários e que funcionam em conjunto com 

base no elo Informação e que são: a Autarquia, o SIG e o Ambiente Externo, os objectivos a 

serem concretizados com este modelo prendem-se com: 

 Destacar um conjunto de acções que permitam criar na organização condições 

adequadas à canalização dos recursos necessários para a inserção do SIG; 

 Permitir criar uma percepção prévia de como se pode gerir a mudança introduzida 

pelo SIG; 

 Criar uma dinâmica integradora entre os vários sectores do próprio município e 

entre os municípios vizinhos; 

 Criar uma ligação com o exterior em termos de partilha de informação e de apoios, 

que de uma forma conjunta (mesmas metodologias seguidas por Municípios vizinhos) 

poderá influenciar nas políticas nacionais de apoio e incentivo ao desenvolvimento das 

tecnologias reveladas, bem como à concertação de estratégias conjuntas de fomento de 

dados e ferramentas.   

Este Modelo vem de encontro ao desafio actual que se coloca às Autarquias que é 

manterem-se tecnologicamente actualizadas e capazes de acompanhar a constante 

evolução tecnológica, implicando uma constante adaptação às novas tecnologias e em se 

manterem correctamente informadas. Como se pode constatar ao longo desta dissertação, a 

tecnologia potencia a informação e vice-versa. 

Privilegiando a partilha da informação como centro de toda esta dinâmica, referem-se 

as consequências do seguimento das orientações integradas neste Modelo: 

 Aumentar a fluidez dos dados; 

 Satisfazer as necessidades de informação dos técnicos; 

 Satisfazer as necessidades de informação dos munícipes; 

 Melhorar a comunicação interna e externa; 
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  Permitir o atendimento remoto dos cidadãos pela disponibilização de 

informação na Internet. 

Muito mais pode ser dito sobre o Modelo gerado sendo que para tal se deixa presente 

a necessidade de o colocar em prática, por exemplo no Município da Póvoa de Varzim, ou 

em outra qualquer instituição com essas características, e retirar conclusões práticas de 

forma a avaliar os resultados e encontrar as afinações necessárias para o seu 

aperfeiçoamento.  

Deixa-se em aberto essa possibilidade, de no futuro se aplicar este Modelo ao 

Município da Póvoa de Varzim uma vez que o SIG da Autarquia assume um papel 

fundamental nas suas actividades constituindo já uma importante ponte interna e externa da 

informação georeferenciada, pelo que merece uma evolução devidamente estruturada e 

acompanhada. 
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6. CONCLUSÃO 

Segundo Patrícia Seybold  “Os clientes, equipados hoje com informação e acesso, 

são mais exigentes do que jamais foram”. [Dearlove et al., 2002] 

“A economia do conhecimento, por muitos autores apelidada de economia em rede, 

pode ser resumida numa palavra: interligação. A crescente evolução das TI nas suas 

mais variadas vertentes – computadores, software, telecomunicações e Internet – está a 

alterar a forma como se comunica, se trabalha e se usa o espaço e o tempo” [Ferreira 

2002]. 

A necessidade humana de compreender o meio em que se move sempre gerou e 

gera conhecimento sobre a sua realidade física e cultural. Esse conhecimento adquiriu 

uma nova dimensão e tem desempenhado um importante papel na sociedade, 

potenciado pelas TI e comunicação que provocaram um impacto positivo em todos os 

sectores da actividade humana. 

O valor da informação aumenta à medida que ela é utilizada e partilhada por 

múltiplos elementos dentro de uma organização, representando esta um valor tão ou 

mais importante que os restantes intervenientes. Existe cada vez mais a consciência 

generalizada de que a gestão da informação constitui a chave do sucesso para as 

organizações. 

A informação abordada ao longo deste trabalho refere-se à informação 

georeferenciada, ou seja, toda a informação com referência à Terra ou que tem 

associada uma localização. O seu valor, aliado ao poder das aplicações SIG para 

resolver problemas, é proporcional à sua acessibilidade, que é potenciado com o 

desenvolvimento das TI, nomeadamente a Internet como uma ferramenta de 

comunicação poderosa que permite aceder e tornar disponíveis grandes quantidade de 

dados de forma rápida. A partilha da informação e do conhecimento é cada vez mais uma 

base para um desenvolvimento sustentável. A tomada de decisão depende sempre do 

profundo conhecimento da realidade, sendo para tal indispensável a existência de 

informação de qualidade actualizada sobre os objectos de decisão. 

A forma como se usa a tecnologia, a capacidade de adquirir, tratar, interpretar e 

utilizar a informação de uma forma capaz é que promove uma vantagem estratégica e 

competitiva.  
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 Os SIG´s surgem como uma ferramenta poderosa de apoio à decisão, com 

capacidade para armazenar e gerir informação geográfica e alfanumérica de forma 

interligada e estruturada, fundamental para o auxílio nas tarefas de gestão que têm por 

base a variável espacial. Sendo as Autarquias responsáveis pela organização e 

ocupação do território que presidem quem compete promover a gestão dos recursos e 

utilização criteriosa dos espaços numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, a 

informação georeferenciada constitui uma componente principal para a qualidade do 

processo, que pode ser potenciada e gerida com o recurso aos SIG’s. 

Com o uso da tecnologia SIG torna-se mais provável a percepção do território nas 

suas múltiplas facetas podendo ser o suporte da aplicação e do acompanhamento de 

políticas públicas diferenciadas e adequadas a cada situação.  

O uso da tecnologia torna mais provável, mas não garante a aplicação de políticas 

públicas adequadas. A forma como se utilizam as tecnologias e o papel dos decisores 

envolvidos em todos os sectores é essencial no sucesso do uso, na disseminação e na 

aplicação desta tecnologia na busca de uma forma democrática e transparente de 

governar. O uso da tecnologia deve ser visto como um meio para um fim social, não 

como um fim em si mesmo, devendo contribuir para a promoção de intervenções políticas 

adequadas e para a avaliação dessas intervenções uma vez que os governos municipais 

têm um papel de destaque na melhoria da qualidade de vida e no incentivo ao 

desenvolvimento local. 

Esta foi a mensagem que se pretendeu deixar e que se desenvolveu ao longo de 

todo o trabalho. No sentido de se concretizar esta mensagem surgiu o Modelo para a 

Disseminação da Informação Geográfica para as Autarquias Locais. Este Modelo foi o 

resultado da concretização dos objectivos que se foram desenvolvendo ao longo deste 

trabalho e que estão associados à compreensão das actividades associadas à gestão 

dos SIG’s, ao seu impacto nas autarquias, ao valor que a informação, quando partilhada, 

apresenta como um factor de sucesso das organizações. 

O Modelo vai servir as Autarquias como um guião de apoio na adopção e 

implementação participada dos SIG, que apoiarão certamente a eficiência e a qualidade 

no desempenho da organização municipal. Estes fornecem as bases de fundamentação 

e apoio na definição de políticas e na tomada de decisões, que se espera sejam para o 

bem comum enquadrando. Estes sistemas permitem ainda enquadrar de uma forma 

apropriada o planeamento da ocupação do solo e um melhor ambiente, objectos do 
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 Planeamento Regional e Urbano, cenários da nossa vivência e da nossa acção, e 

consequentemente uma melhor relação da Autarquia com o seu exterior.  

Actualmente verifica-se que a Internet, e mais recentemente as comunicações 

móveis, com a utilização de aplicações cliente remotas via Internet ou em dispositivos 

móveis, originara uma abertura dos SIG’s ao exterior. Esta enorme evolução trás a 

necessidade de informação de qualidade e actualizada, sem a qual não vale a pena abrir 

os sistemas ao exterior. A tendência da evolução dos SIG será orientada para a produção 

de conteúdos e ferramentas de trabalho, dando especial ênfase à disponibilização dos 

conteúdos, no sentido da disseminação de aplicações clientes na Internet e em sistemas 

móveis baseados em comunicações sem fios. 

Neste contexto de tecnologias mais orientadas à partilha, em que cada vez mais 

utilizadores acedem à informação, e a um leque de aplicações mais abrangente, a 

informação só é útil se estiver devidamente estruturada e se forem assegurados os 

mecanismos e os meios para a sua actualização contínua. Os SIG’s são uma ferramenta 

orientada para a recolha, armazenamento, tratamento e disseminação da informação, 

que aliada à evolução das tecnologias de satélites para a recolha actualizada de 

informação, constituem um potencial para a partilha da informação dentro e fora das 

organizações. 

  Os SIG proporcionam um momento ideal para se repensar as autarquias. Espera-

se que as administrações municipais estabeleçam como prioridade a utilização deste tipo 

de tecnologia de forma adequada, criando uma política de informação urbana que 

estabeleça mecanismos de manutenção, integração e partilha da base dados geográfica, 

e dentro do possível, mantendo-se actualizada tecnologicamente. Tudo isto deve 

acontecer em estreita ligação com o exterior, de forma a usufruir e contribuir para o 

fomento e modernização das políticas integradas e estratégias nacionais de apoio à 

implementação das referidas tecnologias, bem como à valorização da informação e 

incremento das infra-estruturas nacionais de informação geográfica. 

Como trabalho futuro destaca-se que o Modelo proposto será utilizado na CMPV. 

Esta utilização permitirá validar o Modelo e proceder à sua respectiva actualização e 

melhoria. Pretende-se desenvolver um compromisso entre a Autarquia e o Modelo de 

forma a estabelecer um ajustamento do Modelo à Autarquia e da Autarquia ao Modelo e 

estaremos certos que ambos serão enriquecidos. 
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