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Sumário Executivo 

 

O Estado Português tem que desempenhar um papel determinante no domínio da 

Informação Geo-espacial, devendo ser um criterioso utilizador desse tipo de informação, 

garantindo uma gestão sustentável do território e promovendo o progresso de todas as 

actividades que podem beneficiar da existência desse tipo de informação. 

No âmbito do Plano Tecnológico, o Estado deve  definir requisitos de qualidade associados 

a critérios de utilização da Informação Geo-espacial que possibilite a integração eficaz da 

muita informação que está a ser continuamente produzida de forma dispersa nos vários 

organismos das Administrações Públicas Central, Regional e Local. Para cumprir este 

objectivo deverá utilizar uma estrutura dedicada, de entre as várias que já possui.  

O paradigma da utilização da Informação Geo-espacial, como suporte do desenvolvimento, 

tem que assentar nos seguintes princípios: 

• disponibilização aos cidadãos, a custos marginais, da Informação Geo-espacial 

obtida com recurso aos impostos suportados por esses mesmos cidadãos; 

• divulgação de descritores de Informação Geo-espacial (metadados) como 

facilitador da reutilização e da integração dessa informação; 

• desenvolvimento de produtos de Informação Geo-espacial potenciadores do 

desenvolvimento, como é o caso do Cadastro Multi- funcional e da Base Nacional 

de Endereços; 

• disponibilização de informação de apoio à decisão, em tempo real,  nomeadamente 

de indicadores estatísticos e meteorológicos. 

A estratégia consiste em disponibilizar informação útil do território, de forma simples, 

estruturada e transversalmente a todas as áreas de actividade socio-económica. Esta 

simplicidade e “normalização” no acesso à Informação Geo-espacial, por um lado, 

racionalizará os investimentos feitos no passado pelo Estado Português em Informação 

Geo-espacial, até ao momento com fraca produtividade. Por outro lado, será um catalisador 

da actividade económica porque aumenta exponencialmente a transparência de vários actos 
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Administrativos, mitigando poderes construídos sobre  informação “cifrada” e, 

consequentemente, contribuindo para libertar energias que derrubem várias barreiras que 

hoje se erguem ao aumento da competitividade nacional. 
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1 Introdução 

No Século Português dos Descobrimentos, uma visão, uma liderança atenta, o ADN de um 

povo, a localização de um País e a utilização inteligente de ferramentas, entre as quais as 

bem guardadas cartas de navegação, permitiram colocar Portugal no patamar cimeiro do 

comércio internacional. 

No Século do Conhecimento, Portugal pode, com o mesmo povo e a partir do mesmo local, 

também através de uma liderança atenta e da utilização inteligente de ferramentas, ocupar 

o lugar no mundo a que tem direito. 

Em 5 séculos foram muitos os factores que permaneceram, nomeadamente o povo, a 

economia como locomotiva do desenvolvimento e uma localização que, apesar de mais 

periférica relativamente ao centro da Europa, é ainda privilegiada face aos continentes 

americano e africano.  

Mas em 5 séculos também muito mudou. Hoje estamos na Sociedade do Conhecimento e 

as Tecnologias da Informação e da Comunicação permitem que todos os países possam ter 

um papel diferenciador numa escala global. Os estados estão em competição entre si e com 

empresas multinacionais, sendo responsáveis pela garantia das soberanias, da defesa da 

cultura e da língua, exercendo também um papel crucial de regulação das actividades 

económicas, definindo e aplicando regras conducentes ao bom funcionamento do mercado. 

No século do Conhecimento, o Capital Humano, em concorrência com o capital financeiro, 

é cada vez mais um motor do desenvolvimento económico sustentável. 

No século dos Descobrimentos, o investimento nacional no aprofundamento das ciências 

relacionadas com a cartografia, foi parte importante de uma visão estratégica. 

No Século do Conhecimento, a Informação Geo-espacial desempenha um papel importante 

na gestão do território, terrestre e marítimo, tendo a produção clássica de cartas perdido 

grande parte do seu valor económico. 
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Neste hiato de 5 séculos, Portugal deixou de prestar atenção à gestão do seu território. O 

país necessita de reaprender a conhecer o seu território e o seu povo, usando, para tal, o 

Capital Humano, a Informação Geo-espacial e a oportunidade criada com o Plano 

Tecnológico. 

Neste relatório, desenvolvido numa base voluntária por alguns elementos da sociedade 

civil, que sabem juntar o Capital Humano e a Informação Geo-espacial, pretende-se 

identificar e enumerar as principais Barreiras e as Oportunidades da situação actual, e 

propor um conjunto de acções para melhorar a produtividade do País e a sua 

competitividade num mundo globalizado. 

Este documento surge como uma resposta da Sociedade Civil a uma utilização ineficiente, 

e também ineficaz, dos recursos actualmente disponíveis para aquisição e exploração da 

Informação Geo-espacial.  

Apenas para referir um exemplo, pode citar-se o flagelo dos fogos que têm atingido uma 

parte significativa do território nacional, resultando em importantes perdas materiais. 

Recentemente foram apresentados estudos sobre essa problemática, o primeiro dos quais 

elaborado pela Autoridade Nacional para os Incêndios Florestais e o segundo financiado 

por um conjunto alargado de empresas e efectuado no contexto da COTEC. Desses estudos 

ressalta a necessidade da decisão política ser suportada por Informação Geo-espacial em 

tempo real, facilmente visualizável. 

O Grupo de Trabalho da APDSI, Geo-Competitivo constatou que a inexistência de uma 

Infra-estrutura de Informação Geo-espacial, de âmbito lato e gerida de forma coerente ao 

longo do tempo, é uma das grandes barreiras ao desenvolvimento de Portugal, não só no 

que se refere ao combate aos fogos, mas também em muitas outras áreas da Administração 

Pública e das áreas empresariais, desde a criação de novas infra-estruturas, como o futuro 

aeroporto de Lisboa, na OTA e o TGV, até à prevenção de catástrofes, resposta a 

emergências e gestão sustentável do território nacional, marítimo e terrestre. 
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1.1 A Informação Geo-espacial 

Existe ainda alguma confusão entre Cartografia Temática de Base Topográfica e 

Informação Geo-espacial. Esta última, qualquer que seja o método de aquisição utilizado 

(manual, fotografia aérea ou GPS, entre muitos outros), caracteriza-se por possuir toda a 

sua informação temática baseada em elementos de cartografia com informação topográfica. 

Na Cartografia Temática de Base Topográfica o objectivo principal, como a designação 

evidencia, centra-se na produção de cartas, qualquer que seja o suporte utilizado (papel, 

digital, ou outro). Na Informação Geo-espacial, o objectivo principal é suportar actividades 

de gestão territorial e de projecto de novos equipamentos e de operações logísticas e de 

segurança. 

Assim, no primeiro caso, a informação é, fundamentalmente, estática ou de lenta 

variabilidade, devendo a sua qualidade ser garantida à data a que a carta reporta.  No 

segundo caso, a informação é dinâmica, alterando-se mais rapidamente ao longo do tempo, 

e deve ter a qualidade requerida por cada área de aplicação, seja o traçado de uma auto-

estrada ou a gestão de uma área extensa como a do Alqueva. 

Portugal é um dos países europeus mais avançados na produção de Cartografia 

Topográfica, tendo sido o Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) dos primeiros 

institutos europeus a automatizar o processo produtivo. Esse facto, em parte, explica que 

muita da Informação Geo-espacial utilizada em gestão do território tenha a sua origem nas 

designadas “Cartas Militares”. 

Tal como foi referido, qualquer carta reporta a uma data específica e tem uma determinada 

qualidade. Se essa informação for a adoptada como base para uma Infra-estrutura de 

Informação Geo-espacial, estar-se-á a utilizar informação provavelmente adquirida numa 

data e com um nível de qualidade inadequados para a aplicação específica pretendida. 

O conceito de qualidade é fortemente dependente do contexto de aplicação. Por exemplo, a 

escala necessária para a gestão da região do Alqueva é diferente da escala das “Cartas 

Militares” e da escala necessária para planificar uma rede de cabos de fibras ópticas. 

Assim, para um mesmo tema, a qualidade da informação depende do objectivo a atingir; 
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por exemplo, o traçado da rede rodoviária para o organismo que garante a segurança do 

país, Ministério da Administração Interna, será diferente para quem necessita de fazer a 

manutenção dessas infra-estruturas, o Instituto das Estradas de Portugal. 

Na produção de cartas topográficas, a informação é maioritariamente gráfica, enquanto nas 

aplicações de gestão, suportadas em Informação Geo-espacial, é frequente um maior 

volume de informação não gráfica, seja de natureza numérica, textual ou multimédia 

(imagem, som, vídeo, entre outros meios) tendo, em ambas as situações, um elevado valor 

do ponto de vista da caracterização de uma determinada realidade. 

Em actividades de projecto são criados frequentemente novos temas. Ao fazê- lo, uma 

organização está a executar, efectivamente, uma actividade de produção de nova 

Informação Geo-espacial, com um nível de qualidade adequado à actividade a que se 

propõe, mas que pode também ser adequado a outras instituições públicas ou privadas. 

1.2 A Importância da Informação Geo-espacial no Conhecimento 

da Realidade 

Toda a actividade humana, de um modo ou de outro, age sobre o meio envolvente, 

designado, por simplificação, como realidade envolvente ou mais simplesmente como 

realidade, como o que aí está e é percepcionado. Não há porém actividade humana digna 

desse nome que não implique igualmente um fim a atingir. Se assim não fora, do caos não 

se libertaria o Homem e toda a existência humana, qual a concebemos enquanto tal, 

impossível seria. Ora, afirmar a actividade humana ordenada a um determinado fim, 

implica igualmente ter o acto como o que de mais significativo reside em toda a acção, ou 

seja, o que há de operativo no saber, a finalidade que pelo acto devém realização. 

No plano em que nos situamos, é suposto encontrar sempre também o saber, conhecimento 

da realidade ou, mais exactamente ainda, representação mental. E é exactamente neste 

aspecto que a Informação Geo-espacial assume uma importância decisiva. 

A realidade envolvente, ou o que por tal designamos, é antes de mais, o espaço, pura 

receptividade, nunca apreendido de per si mas pelos atributos que o qualificam. Atributos 
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que formam também um dinâmico sistema complexo de relações, onde se encontra sempre 

igualmente implicada uma íntima relação entre o próprio espaço, o tempo e o movimento. 

Sistema dinâmico e aberto, dir-se-á, mas também e não menos importante, uno. 

Sendo os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) os sistemas que, na actualidade, 

permitem a mais perfeita e una representação da realidade, conjugando numa representação 

universal (o diverso ordenado ao uno) a relação de atributos que qualificam o espaço e 

quanto nesse mesmo espaço ocorre no tempo, a sua importância, mesmo em termos 

políticos, ou até mesmo primordialmente em termos políticos, como veremos, é de facto, 

nada menos que crucial. 

1.3 Da Importância da Informação Geo-espacial na Ordenação 

Política 

Não é propósito deste documento realizar uma análise exaustiva das finalidades ou 

finalidade da Política, no sentido lato do termo. Todos sabemos porém, que a finalidade da 

Política é sempre, no seu plano mais elevado, como não poderia deixar de ser, a realização 

da Liberdade e da Justiça. Questão do Direito, antes de mais. Todavia, num plano mais 

imediato, dir-se-á também constituir primordial actividade política, a melhor gestão dos 

recursos escassos, entre os quais alguns não renováveis, tendo em vista proporcionar a 

todos os cidadãos as melhores condições de vida possíveis. 

Ora, se numa primeira instância, as potencialidades dos SIG para a realização da Liberdade 

e da Justiça não parecem evidentes, embora deles não deixem de beneficiar, como se 

poderia também demonstrar, já no que respeita ao seu contributo para a melhor gestão dos 

recursos escassos, sempre escassos, por definição, tendo em vista oferecer a todos os 

cidadãos as melhores condições de vida possíveis, é de uma tal evidência que surpreende 

apenas que a sua utilização não esteja ainda mais disseminada e, mais do que isso, 

verdadeiramente ordenada. 

Mesmo de um ponto de vista político, tal como já referido, não é possível agir, actuar sobre 

a realidade, sem uma adequada representação mental dessa mesma realidade, no caso, do 

todo nacional, i.e., de todo o território nacional e quanto nesse mesmo território nacional se 
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passa. Para essa representação concorrem, como vimos, de forma decisiva, os Sistemas de 

Informação Geográfica. 

Bastará, aliás, quando se fala  no todo nacional, pensarmos na efectiva representação de 

todo o território nacional, parte terrestre, marítima e aérea incluídas, para logo se 

compreender as enormes vantagens e potencialidades que um SIG, proporcionando uma 

imediata visualização desse espaço, de quanto nesse mesmo espaço existe e o qualifica e 

quanto, e a inter-relação de quanto, nesse mesmo espaço se passa. 

1.4 Metodologia e Organização do Relatório 

O Grupo de Trabalho iniciou-se com um conjunto de convites endereçados pela APDSI, 

tendo sido complementado através de sugestões efectuadas pelos próprios membros do 

grupo, ao longo do tempo. 

Tendo como objectivo identificar as principais problemáticas, foram efectuadas várias 

reuniões de trabalho abertas, nomeadamente no campus do IST no Tagus, no Instituto 

Geográfico Português,  no Instituto Informático do Ministério das Finanças e no Instituto 

Geográfico do Exército do Ministério da Defesa Nacional. 

Numa fase inicial, foram identificadas 3 problemáticas principais: a necessidade de 

definição de uma estratégia nacional, a necessidade de existir Informação Geo-espacial de 

qualidade e a disponibilização de informação, preferencialmente através da Web, no 

âmbito da directiva  2003/98/CE de 17 de Novembro de 2003, relativa à reutilização de 

informações do sector público. Os vários tipos de contribuições foram sendo publicados 

em http://geo-competitivo.tagus.ist.utl.pt. 

Na fase final do trabalho, foram pedidas contribuições específicas para o relatório, foram 

elaboradas listas de Barreiras, Oportunidades e Acções e foi criada uma Comissão 

Redactorial. 

Após esta introdução o relatório está estruturado do seguinte modo: no capítulo 2 

sensibiliza-se para a importância que a Informação Geo-espacial tem no aumento da 
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competitividade do País através da diminuição de algumas das barreiras identificadas pelo 

estudo “Portugal 2010” e através do aumento da eficácia dos investimentos públicos. 

No capítulo 3 destacam-se as preocupações quer das Nações Unidas quer dos Estados 

Unidos e da Europa, com a gestão sustentável do território. Neste contexto a Directiva do 

Parlamento Europeu INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) que irá 

criar, tomando como base a informação já existente em cada país, uma infra-estrutura de 

Informação Geo-espacial, é uma oportunidade que Portugal não pode perder. 

O capítulo 4 fornece alguma informação, necessariamente incompleta, sobre a situação 

nacional e entre todos os tipos de infra-estruturas optou-se por destacar, pela sua 

importância económica directa, o Cadastro Geométrico, cuja gestão sustentável é da 

responsabilidade do Estado. No Local da Internet é possível encontrar documentos sobre 

outras áreas, com especial relevo para a área da gestão de infra-estruturas físicas e 

aplicações autárquicas. Neste capítulo são ainda fornecidos casos concretos de sucesso. 

Finalmente, no capítulo 5, são enumeradas barreiras e oportunidades e são propostas várias 

acções que podem conduzir à melhoria da competitividade de Portugal. 
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2 A Informação Geo-espacial e a Competitividade 

A competitividade do País, à escala Global, pode aumentar se, por um lado forem 

diminuídas algumas barreiras já identificadas no Estudo Portugal 2010 e se, por outro lado, 

os investimentos do estado forem mais eficazes e reprodutivos. 

2.1 Estudo Portugal 2010 

No estudo «Portugal 2010 - acelerar o crescimento da produtividade», encomendado pelo 

Governo Português à McKinsey, foram identificadas as principais barreiras e quantificada 

a importância relativa de cada uma delas. 

O estudo, que contou com a colaboração de um Comité Económico constituído por 

economistas, e por um Comité Consultivo composto por empresários e parceiros sociais, 

concluiu que três quartos do diferencial da produtividade de Portugal relativamente à 

média dos países europeus mais produtivos, são explicados por factores não estruturais, 

que podem ser resolvidos mediante actuações políticas. 

Ao permitir o fácil acesso através da Web, pelas empresas e pelos cidadãos, a toda uma 

panóplia de processos suportados na representação do território, a Informação Geo-

espacial, pode ter impacte positivo no derrube de várias dessas barreiras, em particular na: 

• Informalidade  (28%), ao dificultar a evasão de impostos sobre as propriedades, a 

evasão a normas de mercado, como as normas de segurança, de restrições 

ambientais, de direitos de propriedade, ao aumentar a transparência do mercado, 

por exemplo no sector da construção residencial e ao simplificar os mecanismos de 

auditoria. 

• Regulamentação de mercados/produtos (13%) em particular no mercado de 

arrendamento, o qual tem conduzido a um menor peso da remodelação de imóveis 

relativamente a nova construção. 
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• Prestação de Serviços Públicos (22%), ao facilitar a quantificação de indicadores 

e objectivos de desempenho, ao contribuir para uma cultura orientada para os 

resultados, e ao melhorar a estrutura organizativa da Administração Pública, 

eliminando redundâncias e pressionando a revisão do âmbito dos serviços públicos, 

analisando as oportunidades de privatização e de participação do sector privado, 

nas parcerias público privadas, PPP. 

Mas é no derrube da barreira colocada pelo Ordenamento do território e burocracia no 

licenciamento e outros processos  (24%), que a Informação Geo-espacial se apresenta 

como suporte essencial para uma eficiente coordenação, ao fornecer uma visão integrada 

dos múltiplos planos de ordenamento do território e ao suportar uma maior eficácia, 

coordenação e transparência de processos de licenciamento os quais são, pela sua natureza, 

complexos e heterogéneos. 

Nesse estudo são explicitamente referidos problemas resultantes: da disponibilidade 

limitada de locais para construir projectos de habitação e complexos turísticos; dos custos 

de assimetria da informação associados ao facto de empresas com acesso privilegiado a 

informação e relações locais deterem uma presença no mercado superior à que  

normalmente obteriam; dos custos associados à complexidade processual existente e aos 

tempos de espera resultantes. 

2.2 Investimentos do Estado 

Os investimentos do estado têm um impacte muito grande na gestão do território, pelo que 

merecem uma análise específica. 

Os investimentos do Estado nas fases de Estudos Prévios e Projecto são os menores de 

todo o custo da infra-estrutura (7% a 9%). No entanto as grandes perdas (ou economias) só 

aparecerem nas fases de Construção e Conservação. É nas primeiras fases que se podem 

controlar/definir a maioria desses gastos. Sem planeamento correcto, muitos problemas só 

são perceptíveis quando o Ciclo de Vida das infra-estruturas se encontra já muito 

avançado, acarretando sempre “trabalhos a mais” que o Estado tem que suportar.  
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Vários estudos mostram que 40% a 50% dos sobrecustos têm origem em erros ou menor 

qualidade dos Estudos Prévios e dos Projectos de Execução. 

Isto deve-se ao facto da Cadeia de Informação que acompanha a Ciclo de Vida da infra-

estrutura, ter que ser correctamente iniciada/sistematizada quando ela aparece; quando tal 

não sucede é impossível controlar/gerir correctamente tirando o máximo partido das 

actuais disponibilidades tecnológicas. 

Assim, alguns dos impactes que pode ter uma correcta inicialização da Cadeia de 

Informação, são:  

• Redução dos custos para o Estado: 

• Qualidade  na Construção e consequentes custos posteriores de conservação, e 

exploração. 

• Opções de fundo : Uma correcta definição da estrutura da informação dos 

Anteprojectos em Sistemas de Informação Geográfica, permitirá uma análise 

objectiva da qualidade das soluções propostas pelos Consultores de Engenharia, 

resultando numa superior capacidade de decisão do Estado, em fases onde se 

assumem as grandes opções de fundo. 

• Valores de adjudicação de concursos públicos : uma correcta difusão dos 

conteúdos de formato digital no âmbito de um concurso público, leva à 

concomitante redução das margens de segurança/incerteza por parte dos 

concorrentes. 

• Valores de trabalhos a mais : a qualidade de um anteprojecto em formato 

digital leva a conseguir âmbitos de concursos melhores definidos. A 

consequência é a redução de trabalhos a mais, que com muita frequência se 

verificam nas obras. 

• Resultados na Fiscalização: uma melhor informação detalhada relativa a uma 

infra-estrutura, permite uma fiscalização menos onerosa e mais eficaz. 

• Expropriações, Manutenção, Exploração e Transferência: além do impacte 

na qualidade antes referido, um superior conhecimento de uma construção e dos 

terrenos afectados, permite melhores actuações e negociações relativas à 

expropriação, conservação, exploração e privatização. A Informação Geo-
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espacial, na sua vertente de Gestão de Redes e de Cadastro da Propriedade, é 

imprescindível para a execução eficaz destas actividades. 

• Armazenamento e valor da informação: Toda a informação dos bens do 

Estado, e todos os conteúdos de projecto do sector privado que o Estado deva 

armazenar e gerir, que no futuro não sejam digitais, perderão o valor como 

informação. Por outro lado, de nada serve acumular informação digital gráfica 

do território e infra-estruturas, sem estar apoiada por uma boa estruturação de 

Informação Geo-espacial. A crescente facilidade/capacidade de alterar 

projectos, e a dinâmica de reconstrução e alteração das infra-estruturas é tão 

elevada, que dentro de alguns anos o Estado ver-se-á literalmente submerso em 

informação em papel e em CD’s que não saberá, nem poderá gerir. Sendo fácil 

exigir esta informação bem estruturada no momento de adjudicação e recepção 

dos conteúdos digitais, e sem que isso custe mais ao Estado, essa deveria ser 

uma linha de orientação a generalizar. 

• Comunicação de Conteúdos - Igualmente a geração de uma infra-estrutura de 

Informação Geo-espacial que, sendo percepcionável independentemente da língua, 

irá dinamizar a comunicação com outras geografias e culturas, 

potenciando/facilitando o seu consumo via Internet, para criar riqueza nacional: 

Turismo, investimentos estrangeiros, etc. … 

• Segurança – Será cada vez mais crítica a difusão, via comunicações móveis e 

extranets selectivas, da Informação Geo-espacial integrada com o detalhe do 

projecto de infra-estruturas e edifícios. Esta crescente necessidade, vem da 

obrigação do Estado de apoiar as várias áreas da segurança dos cidadãos, tanto na 

prevenção, como na actuação em situações de crise: Catástrofes naturais; Fogo; 

Forças de Segurança; Empresas privadas de Segurança; Forças armadas; Acidentes 

de trabalho durante as fases de construção e conservação; Acidentes decorrentes da 

utilização das infra-estruturas (estradas, caminhos de ferro, aeroportos, estádios de 

futebol, etc.); Terrorismo. 
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3 Gestão Sustentável do Território 

Não só no nosso país mas também a nível internacional, nomeadamente nas Nações 

Unidas, nos Estados Unidos e na Europa, tem-se vindo a reflectir sobre a importância da 

Informação Geo-espacial suportar a Gestão Sustentável do Território. 

3.1 Nações Unidas 

A nível internacional deve ser destacada a Declaração de Bathurst, subscrita, em 1999 

pelas Nações Unidas e pela  Fédération Internationale des Géomètre (FIG), a qual após 

identificar as tendências actuais considera que os aspectos prioritários no reforço das 

políticas de gestão do território são: 

• as relações futuras entre as pessoas e a propriedade; 

• o papel da propriedade no desenvolvimento sustentável; 

• as políticas de gestão do alimento, da água e da propriedade;  

• os sistemas de administração da propriedade; 

• a interacção entre os mercados, o registo das propriedades e o planeamento 

espacial; 

•  a reengenharia dos sistemas de gestão do território. 

Para cada uma destas áreas chaves, forneceram recomendações, em anexo, sobre o modo 

como deve evoluir a administração do território incluindo, as suas infra-estruturas e os 

respectivos cadastros. 

No final, assume-se que as tecnologias de informação têm um papel cada vez mais 

importante no desenvolvimento de uma infra-estrutura de Informação Geo-espacial e no 

fornecimento, a cada cidadão, dos meios de acesso mais eficazes. 
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Na sequência da Declaração, um dos seus autores, o Prof. Ian Williamson, Director da 

United Nations Liason of the International Federation of Surveys, defendeu, quando esteve 

em Portugal em 2000, a necessidade de uma Reengenharia dos Sistemas de 

Administração do Território na direcção de um Desenvolvimento Sustentado, sendo 

fundamental a incorporação das dimensões económicas, sociais e ambientais, na 

satisfação das necessidades actuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

Segundo o mesmo autor, muitos dos actuais Sistemas de Gestão do Território têm um foco 

muito estreito, centrado só na cartografia, insuficiente para satisfazer as necessidades. Para 

assegurar-se de que a gestão do território é efectuada de modo sustentável, os sistemas 

devem integrar uma diversidade bastante maior de dados, de informação e de 

conhecimento. O  desenvolvimento continuado vai obrigar a que os repositórios sejam 

progressivamente povoados por séries de dados resultantes da pressão pública e dos 

agentes económicos. Entre esses novas séries de dados encontram-se, entre outros, o 

tráfego de estradas, os níveis da poluição e os direitos culturais, os quais devem ser geridos 

usando tecnologias de informação apropriadas. 

Para assegurar a descentralização e desconcentração da informação, dos sistemas e dos 

recursos, em resposta a mudanças dinâmicas, deverão existir papéis diferentes para todos 

os envolvidos, cidadãos, empresas e os vários níveis de Administração Pública. Por um 

lado a administração pública desempenhará um papel regulador, entre os que competem 

pelo uso da terra, da água e do recurso natural e por outro lado a participação da sociedade 

é fundamental no debate que permita, de modo democrático, a gestão de recursos. 

Neste sentido, os Sistemas de Gestão do Território governamentais terão que tornar-se 

cada vez mais abertos e públicos, suportando os processos públicos de decisão. Para isso é 

necessária a participação de todos os decisores públicos, desde o nível político 

governamental mais elevado até ao nível mais próximo da Sociedade, das Empresas e dos 

Cidadãos. 

Usando a informação disponível, os governos têm obrigação de antecipar tendências 

económicas, sociais, ambientais, demográficas e outras e regular o uso de terra em 

segurança e suportando o Desenvolvimento Sustentável. 
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3.2 Estados Unidos 

Nos EUA, procura-se a liderança nesta área, tendo sido definido pelo seu Presidente, como 

uma das prioridades nacionais, a criação de uma National Spatial Data Infrastructure, 

estando a decorrer coordenadamente vários projectos, nomeadamente: o The National 

Map, o Geospatial One-Stop, e o Federal Geographic Data Committee. Recentemente, foi 

criada uma entidade coordenadora, o National Geospatial Program Office. 

3.3 Europa 

O mapa jurídico dos países pertencentes à União Europeia é, em larga medida, regulado 

através de directivas emanadas da Comissão Europeia e, posteriormente adoptadas por 

cada país membro. 

Em finais de 2004 foi publicada uma proposta da Directiva do Parlamento e do Conselho  

da União Europeu, INSPIRE, (Infrastructure for Spatial Information in Europe) a qual 

prevê o estabelecimento de uma Infra-estrutura de Informação Geo-espacial na Europa, 

para apoio a decisões de carácter ambiental. Está no entanto previsto o alargamento do seu 

âmbito a todas as outras áreas temáticas que beneficiam de Informação Geo-espacial. 

Assumindo que uma boa política depende de informação de elevada qualidade e da 

participação informada do público, os responsáveis políticos reconheceram a crescente 

interligação e complexidade das questões que actualmente afectam a qualidade de vida, e 

esse reconhecimento está já a influenciar a elaboração de novas políticas. 

A Informação Geo-espacial pode desempenhar um papel especial nesta nova abordagem, 

na medida em que permite integrar informações de várias disciplinas para uma grande 

variedade de utilizações. Uma descrição coerente e amplamente acessível do território 

comunitário proporcionaria o quadro necessário à coordenação do fornecimento e 

monitorização das informações em toda a Comunidade. A Informação Geo-espacial pode 

também ser utilizada para a elaboração de mapas, que são uma boa forma de comunicação 

com o público. Infelizmente, as características técnicas e socioeconómicas da Informação 

Geo-espacial fazem com que sejam particularmente agudos os problemas de coordenação, 
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as lacunas da informação, a falta de definição da qualidade e os entraves ao acesso e 

utilização da informação. 

Assim, a Comissão Europeia decidiu apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho da 

União Europeia a proposta INSPIRE, a fim de colocar prontamente à disposição 

Informação Geo-espacial harmonizada, em apoio à definição das políticas nacionais e 

comunitárias e de permitir o acesso do público a essa informação. 

A directiva proposta cria um quadro jurídico para o estabelecimento e funcionamento de 

uma infra-estrutura de Informação Geo-espacial na Europa, com o objectivo de elaborar, 

executar, acompanhar e avaliar as políticas comunitárias na área e fornecer informação do 

sector público. 

Um objectivo essencial da iniciativa INSPIRE é colocar mais e melhores dados espaciais 

ao dispor da definição e execução das políticas comunitárias nos Estados-Membros a todos 

os níveis. É dedicada à política ambiental mas, se for bem-sucedida, está aberta à utilização 

e futura extensão a outros sectores, como a agricultura, os transportes e a energia. 

A iniciativa INSPIRE não iniciará um programa extenso de recolha de novos dados 

espaciais nos Estados-Membros. Foi concebida para optimizar o âmbito da exploração 

comercial dos dados já disponíveis, exigindo a documentação dos dados espaciais já 

existentes, a criação de serviços destinados a tornar os dados espaciais mais acessíveis e 

interoperáveis, e eliminando os obstáculos que se colocam à utilização destes dados. 

Os principais beneficiários serão aqueles que participam na elaboração, aplicação, 

acompanhamento e avaliação das políticas – a nível europeu, nacional e local. São as 

autoridades públicas, os legisladores e cidadãos e as suas organizações. No entanto, espera-

se que outros grupos de utilizadores possam também vir a beneficiar desta estrutura, 

nomeadamente o sector privado, as universidades, os investigadores e os meios de 

comunicação. A proposta apoiará a elaboração e aplicação de uma vasta gama de políticas 

ambientais e noutros domínios. 

A criação da infra-estrutura de Informação Geo-espacial na União Europeia permite ainda 

um valor acrescentado para outras iniciativas europeias, em particula r o Sistema de 

Satélites Europeu de posicionamento Geográfico (GALILEO), que tornará os utilizadores 
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europeus independentes do sistema americano (GPS), e a Vigilância Global do Ambiente e 

da Segurança (GMES). 

Na directiva são tratados aspectos tão importantes como a obrigatoriedade de existirem 

metadados, as regras de partilha e de reutilização dos dados e a interoperabilidade em 

Sistemas de Informação Geo-espacial, que possibilita o acesso, a interrogação e a 

manipulação de conjuntos de dados especiais entre diferentes arquitecturas SIG, assente 

num modelo de funcionamento baseado em serviços web. 

No âmbito da iniciativa INSPIRE, o Eurostat e a DGEnv avaliam anualmente a situação de 

cada país. 
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4 A Informação Geo-espacial em Portugal 

Por razões históricas, Portugal, através das suas instituições militares (Instituto Geográfico 

do Exército (IGeoE) e Instituto Hidrográfico da Marinha  (IH),  tem uma tradição de 

produção de cartas de elevada qualidade e de ter muito cedo adoptado Tecnologias de 

Informação para aumentar a eficácia dessa produção. 

Baseado, em larga medida, nessa tradição, Portugal tem uma oferta diversificada e de 

qualidade de empresas privadas que trabalham na área. 

No Sector Público Portugal foi um dos primeiros países europeus a criar um Centro 

Nacional de Informação Geográfica (CNIG), em 1990 e, a criar o Sistema Nacional de 

Informação Geográfica, em 1995 e, posteriormente um Portal do Cidadão, GeoCid. O 

CNIG era também responsável pela Earth Observation Network . 

Em contra ciclo com a tendência internacional o Governo decide, em 2001, acabar com o 

CNIG transferindo os respectivos recursos humanos para o Instituto Português de 

Cartografia e Cadastro, o qual passa a designar-se Instituto Geográfico Português. 

Através da análise dos relatórios de acompanhamento do Projecto INSPIRE é possível 

verificar que o protagonismo que Portugal tinha, a nível europeu, foi perdido. De uma 

evolução de Sistemas de Informação Geo-espacial para Sistemas de Gestão do Território o 

País regrediu para a produção de mapas, com a missão anacrónica de criação da cobertura 

de mapas oficiais 10.000 em alternativa a um Cadastro Geométrico e a uma cobertura 

nacional de ortofotomapas e de imagens satélite que possam ser usados como base dos 

vários tipos de infra-estruturas que compõem o território português. 

Em vários organismos da Administração Pública é possível encontrar uma multiplicidade 

de missões as quais, para serem executadas com eficácia, necessitam de Informação Geo-

espacial a qual tem origem quer em actividades de aquisição, na cartografia topográfica 

quer em muitas outras fontes de Informação Geo-espacial. Assim, estas entidades são, 

simultaneamente, produtores e consumidores de Informação Geo-espacial. 
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Na missão de alguns desses organismos do Estado, por exemplo, numa Direcção Geral do 

Turismo, está consagrada a manutenção de informação de cadastro, nesse caso, dos vários 

tipos de infra-estruturas turísticas, pelo que são responsáveis pela manutenção sustentável 

da qualidade não só da informação textual mas também da Informação Geo-espacial dessas 

mesmas infra-estruturas. 

Apesar do custo de compra e da posterior manutenção de Informação Geo-espacial é 

frequente que o mesmo tipo de informação seja adquirido por vários organismos da 

Administração Pública Central, Regional e Local que dela necessitam para executar a 

respectiva Missão. 

Devido aos elevados custos envolvidos alguns organismos tentam vender a outros 

organismos, a Informação Geo-espacial adquirida, mas só nalguns casos tentam aumentar 

o valor da informação através da prestação de serviços a empresas. 

Este fenómeno é amplificado pelo facto de existirem situações de sub-orçamentação dos 

organismos oficiais responsáveis pela gestão dos vários tipos de infra-estruturas assim 

como dos organismos produtores de cartografia, nomeadamente o IGeoE, e o IH, cujos 

orçamentos do Estado cobrem menos de metade de orçamento anual de funcionamento. 

Um cidadão que pretenda conhecer melhor a área em que reside e que, para esse efeito, 

solicite ao INE os dados estatísticos para as respectivas subsecções, tem de comprar essa 

informação, apesar de ter contribuído para a sua criação com as suas respostas realizadas 

aos inquéritos do INE. 

Numa área empresarial seria natural, por exemplo, que existisse uma articulação efectiva 

entre o licenciamento industrial e o licenciamento ambiental de instalações industriais, 

sustentada por uma aplicação integrando as necessidades do Ministério da Economia e o 

Instituto do Ambiente, no que se refere nomeadamente à localização espacial dessas 

instalações. No Instituto do Ambiente está já em funcionamento um sistema de informação 

de instalações, com a respectiva componente espacial, desarticulada no entanto com o 

Ministério da Economia, onde cada instalação deveria “nascer”. 

É difícil de conceber uma gestão efectiva de um território, sem um conhecimento objectivo 

dos descritores que o caracterizam.  
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Como é que são actualmente definidos por exemplo, os corredores a estudar para novos 

traçados de auto-estradas ou da rede ferroviária de alta velocidade? 

Seria expectável que a definição de um novo corredor fosse resultante da aplicação de um 

modelo de aná lise, que integrasse aspectos construtivos e de avaliação de impacte 

ambiental, a partir de uma representação estruturada do conhecimento sobre um dado 

território a uma escala adequada. Contudo, esta não é a realidade que se verifica. A análise 

inicial dos traçados, embora sustentada em cartografia oficial, é menos objectiva do que 

seria desejável, sendo a avaliação de impacte feita à posteriori. 

Esta realidade ocorre pela inexistência da Informação Geo-espacial necessária ou, quando 

existe, por se encontrar codificada em formatos e estruturas que não permitem uma 

utilização imediata. Importa realçar que esta realidade não resulta de limitações das 

ferramentas tecnológicas actuais  

Concretamente, é na fase de avaliação de impacte ambiental, que se tem de investir imenso 

tempo na recolha, integração, correcção, levantamento e completagem de informação, que 

supostamente já deveria existir.  

Um caso paradigmático é o da integração de classes de espaço da planta de ordenamento 

de PDM de concelhos vizinhos, com inúmeros problemas a resolver ao nível dos limites 

dos concelhos, e das legendas e formas de classificação díspares utilizadas na respectiva 

produção, que tornam a respectiva integração, tudo menos uma tarefa fácil e expedita. 

Estas situações têm que ter resposta eficaz no âmbito de uma estratégia nacional para a 

Informação Geo-espacial, que apresente uma visão integrada das necessidades de 

Informação Geo-espacial como suporte do desenvolvimento de políticas sustentadas de 

ambiente, ordenamento, gestão de recursos, redes de serviços e turismo, assente num 

conhecimento objectivo das variáveis que caracterizam o território, nas suas múltiplas 

vertentes. 
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4.1 O Cadastro Multi-funcional 

O  Cadastro Multi- funcional normalmente é encarado como o cadastro da propriedade 

integrando a informação geométrica, a informação legal e a informação fiscal, relativa a 

propriedades urbanas e rurais. Desse modo o cadastro multi- funcional é a mais importante 

divisão celular do país, existindo muitas outras como, por exemplo, as células cobertas 

pelas centrais telefónicas. 

É assim no que se designa por Cadastro Multi- funcional, que Portugal se encontra mais 

atrasado, quer pela falta de informação, quer pela baixa qualidade da informação existente, 

redundante e incoerente. 

As vantagens da existência de um Cadastro Multi- funcional são variadas: 

• Obras Públicas desoneradas do ponto de vista económico e de conflitualidade 

entre a entidade expropriante e proprietários; 

• Traçados das vias mais equilibrados, já que desaparece a perturbação provocada 

pela ausência de informação da geometria do parcelar que se estende até à fase de 

projecto de execução; 

• Diminuição significativa da influência dos procedimentos jurídico-administrativos 

nos actos de expropriação por Utilidade Publica que com o enquadramento actual 

atrasam significativamente as Obras e estendem o processo litigioso muito para 

além da entrada em funcionamento da infra-estrutura; 

• Conhecimento exaustivo de áreas sobrantes de projecto que sendo património de 

entidades publicas (pagas no acto de expropriação) estão a ser ocupadas por 

privados ou não têm utilização por que não é feita reversão da Utilidade Pública; 

• Facilidade no registo de parcelas expropriadas em nome da entidade expropriante, 

processos que chegam a estar quinze anos atrasado; 

A 7ª Comissão da FIG WG7.1 (grupo de trabalho 7.1), para o estudo e reforma do 

Cadastro no mundo desenvolvido, preconiza que um moderno Sistema de Gestão Cadastral 

não é um fim em si, mas também um suporte sustentado de um mercado imobiliário, o 

suporte do aumento da produtividade agrícola, a base de um desenvolvimento sustentável, 
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um aumento de eficácia na gestão ambiental potenciando a estabilidade política e uma 

melhor justiça social (comunicação do Prof. P. Williamson num seminário em Delft). 

4.2 Actualização de Informação Geo-espacial 

A actualização de Informação Geo-espacial, na maioria das aplicações, tem que ser 

efectuada em simultâneo com a restante informação que permite caracterizar o que se 

designa por um elemento de um cadastro ou de um inventário, por exemplo o Inventário de 

Recursos Turísticos. 

A Infra-estrutura de Informação Geo-espacial tem que ser mantida actualizada o que é 

possível fazer se as competências de cada entidade estiverem bem definidas. Em muitos 

casos nos organismos da Administração Pública são criados novos levantamentos e 

inventários, sem assegurar a respectiva sustentabilidade da sua actualização e rigor. 

Sendo uma das vantagens de uma infra-estrutura de Informação Geo-espacial a 

possibilidade de produzir análise espacial rápida e complexa, permitindo assim sustentar 

decisões políticas e de gestão, mais racionais, económicas e precisas, caso a informação 

não seja fiável, os resultados poderão ser enganosos e até desastrosos! 

No nosso país, têm-se repetido de norte a sul, os financiamentos em produção de 

Informação Geo-espacial, sem que tenha sido acautelada a sustentabilidade desses 

investimentos (cartografias digitais; mapas interactivos de vários municípios, 

levantamentos cadastrais, levantamentos toponímicos, levantamentos de equipamento, 

nomeadamente escolar, de segurança, de protecção civil, etc.). A essa informação tem sido 

associado o levantamento de complexas bases de dados (atributos). 

Contudo, todos esses financiamentos não têm acautelado convenientemente a forma de 

actualização da informação produzida (clarificação institucional e pessoal de competências 

e respectivas penalidades para o seu incumprimento). 

Contrariamente ao que tem acontecido, a criação de Informação Geo-espacial não é um fim 

em si, mas apenas um meio para executar de modo mais eficaz,  uma missão, 

designadamente, servir de base a ferramentas de suporte à decisão e gestão de domínios 
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com forte expressão espacial, por exemplo, o território, as infra-estruturas, e os cenários de 

crise. 

A actualização da informação deve ser efectuada à medida que é necessário, e não através 

de grandes programas de investimentos, para os quais, posteriormente, não existem verbas 

para a actualização dessa informação. 

Uma parte importante da gestão do território é efectuada por privados os quais podem, com 

alguma facilidade, constituir um veículo na manutenção dos dados. 

Devia ser regra que sempre que existisse um pedido de construção ou alteração de uma 

infra-estrutura o requerente fornecesse as telas finais em formato digital. 

Por outro lado sempre que é aberto um concurso público, o Estado devia fornecer a 

informação de ante-projecto em formatos digital e, no final, receber Informação Geo-

espacial da entidade contratada, estruturada e classificada de forma compatível com os 

Sistemas de Informação Geo-espacial em que essa informação será inserida. 

Este tipo de colaboração devia também ser realizado entre os vários níveis da 

Administração Pública. Considera-se no entanto que a viabilidade desta colaboração só se 

torna possível mediante a existência de uma Infra-estrutura de Informação Geo-espacial. 

4.3 Alguns Casos de Sucesso 

Apesar de falta de uma estratégia nacional existem muitos nichos de excelência, quer nas 

várias Administrações Públicas quer em empresas privadas, com destaque para as 

empresas de Utilities. As descrições que se seguem, de impacte nacional, são meramente 

ilustrativas, sendo urgente que sejam efectuados Estudos de Casos em que seja possível 

mostrar a importância económica e financeira que resulta da utilização de Informação 

Geo-espacial. 
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4.3.1 Desastre Ambiental - Navio Prestige 

Durante o período de crise ambiental consequente do afundamento do navio mercante 

“Prestige”, em 2001, foi sediado no Instituto Hidrográfico da Marinha um Gabinete de 

Crise para acompanhamento da situação. O IH realizou todo um trabalho de monitorização 

das manchas, previsão da sua deriva, integração com informação geográfica ambiental e 

administrativa e finalmente de produção de mapas temáticos diários, para apoio à decisão e 

divulgação através da comunicação social. 

A capacidade instalada no IH em termos de modelação ambiental e gestão de informação 

geográfica permitiu que Portugal apresentasse capacidade de monitorizar, passo a passo, 

evolução da situação, e elaborasse a previsão das derivas das potenc iais manchas de crude, 

em função do tempo e local de afundamento, permitindo ao Governo agir de modo 

consequente, tanto no plano internacional, diplomático, como no plano interno, em termos 

de Protecção Civil, com uma segurança e antecipação que, de outra forma, seria 

impossível. 

Felizmente, a evolução da situação, em termos nacionais, foi a mais benéfica possível, 

mas, caso assim não fora, bem provada ficou toda a capacidade de antecipar o problema e, 

por consequência, minorar, tanto quanto possível, as suas consequências. 

A exactidão das previsões do IH que, mesmo em termos internacionais, constituíram-se 

como as previsões em que todos confiavam e sobre as quais todos agiam. 

4.3.2 Imposto Municipal sobre Imóveis 

A implantação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), onde como se sabe, faz parte 

integrante do cálculo da respectiva taxa, um coeficiente respeitante à zona de implantação 

do respectivo imóvel. A DGITA, entidade responsável pelo lançamento do novo imposto, 

não tinha naturalmente de processar a requerida informação geográfica nem da mesma, 

como é óbvia, então dispunha. Todavia, através do estabelecimento de um protocolo com o 

INE, uma das entidades públicas a dispor então de uma base contínua de ortofotomapas de 

todo o território nacional, foi possível montar um sistema em que, os fiscais, no terreno, 

integrando em tempo-real informação da DGITA e do INE, procedessem ao zonamento e 
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consequente classificação dos respectivos imóveis, atribuição do respectivo coeficiente e 

cálculo das respectivas taxas. Um projecto, de facto inovador e único, não apenas do ponto 

de vista técnico mas também pelo avanço que representou em termos de colaboração entre 

distintas entidades que não passou despercebido ao Instituto de Informática ao atribuir- lhe, 

em 2005, o Prémio Fernandes Costa para a modernização administrativa. 

Este é um caso de equidade fiscal e, consequentemente, de Justiça. Além disso, embora 

tema a tratar mais amplamente, não podemos deixar também de salientar a estreita relação 

deste projecto com o que deveria ser uma política nacional de Cadastro, elemento, como 

hoje é reconhecido, de decisiva importância no desenvolvimento económico das nações. 

Como há, de resto, múltiplos estudos realizados, a velocidade de registo de propriedade, ou 

seja, de efectiva venda e compra de propriedade, encontra-se indissoluvelmente ligada à 

pujança económica de uma nação. 

4.3.3 EDP 

A reorganização da EDP para fazer face aos desafios da regulação e da concorrência em 

mercado liberalizado foi suportada por uma estratégia de sistemas de informação, 

incluindo a integração de novas tecnologias e o redesenho de processos nas diferentes 

Áreas de Negócio, desde a Comercial à Gestão de Rede e aos Serviços de Rede, e 

envolvendo inclusivamente a interacção com os prestadores de serviços externos. 

Foi desenvolvido um enquadramento multi-projecto dirigido à gestão de Informação Geo-

espacial e integração de sistemas, com o objectivo de garantir acesso generalizado a 

funcionalidade e dados massivos, no suporte ao novo ciclo de trabalho e aos diferentes 

processos e fluxos de informação da gestão do negócio. 

Trata-se de gestão integrada de infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações, e de 

prestação do serviço ao cliente. Significa também funcionalidade avançada de apoio à 

decisão desde o planeamento ao projecto e à operação tempo-real, bem como uma 

arquitectura de integração dos sistemas corporativos que garante acesso dos diferentes 

perfis de utilizador desde a gestão de topo às unidades comerciais, e que suporta a 

permanente comunicação web e estratégias de mobilidade. Trata-se ainda de uma 

plataforma de coordenação do relacionamento e envolvimento entre a EDP e agentes 
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externos que interagem nos diferentes processos, nomeadamente empreiteiros, municípios, 

clientes, promotores imobiliários, organizações ambientais e de segurança, associações 

florestais. 

A componente geográfica do seu sistema de informação tem-se revelado portanto crucial 

na assistência à EDP no cumprimento dos seus compromissos com os clientes de 

distribuição e com os accionistas em termos de continuada melhoria da qualidade de 

serviço, de optimização da organização e de resultados sustentados. 

No período de 2000 a 2005 foi simultaneamente efectuada a cobertura cartográfica de 

grande escala (1:1.000, 1:2.000 e 1:5.000) de 200 concelhos, a cobertura “laserscanning” 

de todas as capitais de distrito e áreas metropolitanas, e efectuado o levantamento de toda a 

rede de Alta Tensão (7.000 Km de rede; 300 subestações), toda a rede de Média Tensão 

(60.000 Km de rede; 47.000 postos de transformação) e parte da rede de Baixa Tensão 

(25.000 Km), incluindo zonas montanhosas de difícil acesso e a detecção de rede 

subterrânea em zonas urbanas. 

4.3.4 Transpor 

A optimização e promoção da utilização dos transportes públicos pelos cidadãos, é uma 

das maiores prioridades na UE não só no que se refere às necessidades de gestão da 

energia, como também no controlo das emissões de CO2 que a comunidade internacional 

tem vindo a regular.  

Portugal, aproveitando a sua menor dimensão, ao abordar em 1998 uma iniciativa de oferta 

ao cidadão de meios de planeamento de interactivo de transportes, posicionou-se como 

líder no desenvolvimento deste tipo de Conhecimento no seio da UE. 

 O Transpor (http://www.transpor.pt/), sendo um projecto que está em plena produção via 

Internet e em kiosks em zonas públicas, coordenado pela Direcção Geral de Transportes 

Terrestres e Fluviais (http://www.dgtt.pt/) e apoiado pelo POSI, tem como objectivo 

fornecer informação relativa a diversos meios e alternativas de transporte públicos, 

designadamente horários e tarifas, permitindo com as ferramentas de Web, definir 

itinerários com um conjunto de critérios básicos. 
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Esta iniciativa da DGTT tem vindo a ser consistentemente louvada e reconhecida, já que, 

além da sua frontalidade temporal, na UE é única no que se refere à resolução de um dos 

mais complexos problemas dos transportes multimodais: a compatibilização diária de 

horários de carreiras com origem em diferentes empresas e em diferentes formatos. 

O Transpor dispõe de um conjunto básico de instrumentos que possibilita uma consulta 

rápida de informação relativa a transportes públicos, permitindo pesquisas multimodais 

(diversos modos de transporte: rodoviário, ferroviário, fluvial e aéreo) e multioperadores, 

com resultados muito rápidos e claros, com base num pedido de itinerário do tipo Origem-

Destino. 

Trata-se de um modelo digital completo de rede de transportes, com actualização diária, 

que permite a análise e visualização pelo utente de diferentes alternativas de transportes 

nacionais simulados para qualquer dia e para qualquer hora. 

O Conhecimento Nacional desenvolvido neste projecto já deu origem a outro semelhante, e 

que por ser mais recente é também mais avançado - o TransporLIS 

(http://transporlis.sapo.pt/), que é um modelo idêntico para a Cidade de Lisboa, 

encontrando-se já integrados nos processos de simulação pelos cidadãos. 
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5 Propostas de Acção 

Tomando como base as contribuições dos membros do grupo de trabalho foram 

identificadas barreiras e oportunidades nos aspectos considerados mais relevantes, desde o 

papel da Administração Pública até ao Ensino e Formação. 

Tomando como base essa análise são apresentadas propostas de acções concretas na área 

da Informação Geo-espacial. 

5.1 Administração Pública 

5.1.1 Barreiras 

• Falta de Cultura de Avaliação e Colaboração 

Os resultados das Actividades e dos Processos não são medidos; 

Não existe controlo de custos aos vários níveis; 

O potencial dos Sindicatos, das Associações Profissionais e da Sociedade Civil não 

é aproveitado pelo Estado. 

• Falta de Objectivos 

Não existe consenso sobre o Modelo do Estado (Social, Regulador, Produtor, etc.); 

Incapacidade de definição de prioridades; 

Gestão por objectivos incipiente. 

• Falta de Ensino e de Formação Especializada 

Ambiente cultural dominante de um País do Bem Estar sem Esforço; 

Baixo nível de educação e formação tecnológica numa Sociedade do 

Conhecimento; 

Legislação subestima as capacidades das novas tecnologias; 

Falta de Ensino e Formação, orientado para objectivos. 
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5.1.2 Oportunidades 

• Tecnologia e Conhecimento 

A tecnologia está disponível a um custo acessível; 

Novos paradigmas na aquisição de informação Geo-espacial (câmaras 

fotogramétricas digitais, Sistemas de aquisição baseados em sensores Lidar, 

Aerogrametria, Videometria; tecnologias de posicionamento e navegação, 

associadas à modernização do NAVSTAR/GPS e à efectivação do GALILEO); 

A crescente disponibilização de Software Aberto; 

O desenvolvimento de soluções de interoperabilidade em SIG (Open Geospatial 

Consortium) e o consequente fornecimento de serviços segundo um modelo web-

based. 

As evoluções tecnológicas aumentam a eficácia dos processos e diminuem custos. 

• Enquadramento Político Europeu 

Estabilidade Política; 

Directivas Europeias. 

• Recursos Humanos 

Possibilidade de recrutamento de recursos humanos; 

Profissionais com experiência adquirida em iniciativa de sucesso no sector público, 

privado e em parcerias público – privado. 

5.1.3 Acções 

• Operacionalização de uma única infra-estrutura de Informação Geo-espacial 

Planeamento estratégico supra-ministerial, abrangendo os vários níveis da 

Administração Pública; 

Definição periódica de prioridades; 

Definição clara das competências das várias entidades gestoras de cadastros de 

interesse público (propriedades, rede viária, toponímia) 
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• Participação nas iniciativas internacionais 

Participação nas actividades de normalização e aconselhamento sobre uma 

utilização eficaz das mesmas (Normas ISO/TC 211 - Informação Geográfica / 

Geomática, ISO 13567 – Organização e Nome de camadas em CAD); 

Promoção e implementação da Directiva Europeia INSPIRE; 

Comparação dos resultados com instituições internacionais ; 

Divulgação e aconselhamento de Boas Práticas; 

Participação nas iniciativas do Open Geospatial Consortium. 

• Colaboração entre Administrações Públicas 

Definição do papel da Administração Local, como front-end nos processos de 

gestão de infra-estruturas e da Administração cent ral, como back-end, gestora de 

cadastros sectoriais; 

Definição de regras que facilitem o acesso e a partilha da informação, com recurso 

a soluções de interoperabilidade em Sistemas de Informação Geo-espacial; 

Colaboração através da mobilidade de recursos humanos. 

• Colaboração entre as Administrações, as Empresas  e os Cidadãos 

Intercooperação entre a Administração Pública e as Empresas através de 

Parcerias Público – Privadas, com definição transparente; 

Utilização intensiva da Web na execução de actividades de uma mesma Cadeia de 

Valor; 

Acesso à informação de cidadania de acordo com a respectiva Directiva Europeia 

2003/98/CE. 

5.2 Infra-estrutura Nacional de Informação Geo-espacial 

5.2.1 Barreiras 

• O Sentido de Posse da Informação  

A informação adquirida pela Administração Pública é de uso restrito; 

Não existe uma partilha efectiva de informação entre Departamentos, 

inclusivamente dentro da mesma instituição; 
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O acesso à informação, por outros organismos é limitado e/ou onerado; 

O retorno dos investimentos na produção de dados não deve resultar da sua venda 

mas da prestação de serviços viabilizados pela existência dos dados. 

• A Informação de  cidadania 

A definição da informação de cidadania em Informação Geo-espacial é 

condicionada pelo factor económico; 

O sub-financiamento dos produtores públicos de Informação Geo-espacial conduz à 

necessidade de venda da informação que produzem; 

A limitação do acesso à informação constitui um entrave ao conhecimento do 

território e à definição de estratégias de desenvolvimento sustentável. 

• A falta de uma Estratégica para a Informação Geo-espacial 

Não existe uma visão integrada das necessidades de Informação Geo-espacial para 

o desenvolvimento; 

Não existe uma visão do território como elemento de integração e de articulação 

dos serviços da Administração Pública; 

Não existe uma política que vise uma articulação efectiva dos processos de 

produção descentralizada de informação. 

5.2.2 Oportunidades 

• Directivas Europeias 

A emergência da infra-estrutura europeia de dados espaciais (INSPIRE) constitui 

um desafio a considerar como motor do desenvolvimento de uma política nacional 

de Informação Geo-espacial; 

Tornar pública informação sobre Portugal mais completa, rigorosa e actual. 

• Empresas Internacionais 

A empresa Google Earth disponibiliza a todo o mundo a visualização de imagens 

satélite sobre Portugal, que Portuga l não disponibiliza aos seus cidadãos; 

A empresa TeleAtlas, entre outras, produz conteúdos de sistemas de navegação 

(automóvel e pessoal) cada vez mais usados em Portugal. 
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• O Desequilíbrio Ibérico 

A distância que nos separa de Espanha no domínio da disponibilidade de 

Informação Geo-espacial e de informação cadastral é avassaladora; 

É possível definir um plano de médio prazo, articulado com a iniciativa INSPIRE 

para eliminar essa distância. 

5.2.3 Acções 

• Definir uma Estratégia Nacional de Informação Geo-espacial 

Que estabeleça qual a informação necessária para o desenvolvimento; 

Que assegure a compatibilidade das dados base produzidos pelos diversos 

organismos competentes; 

Que equacione o financiamento da Informação Geo-espacial numa base 

tendencialmente sem custos de utilização; 

Que promova a mudança de paradigma na partilha e divulgação de informação; 

Que simplifique métodos de produção de Informação Geo-espacial, adequando-a ao 

seu uso; 

Que promova a redução de custos de produção; 

Que congregue e responsabilize todos os seus intervenientes; 

Que inviabilize a duplicação de investimentos na produção de Informação Geo-

espacial; 

Que permita rentabilizar os investimentos na produção de Informação Geo-

espacial; 

Que promova e apoie a participação de instituições públicas e privadas em 

programas europeus. 

• Suportar a infra-estrutura de Informação Geo-espacial mínima: 

Divisão administrativa nacional até à freguesia; 

Rede viária nacional (topologia e eixos de via); 

Códigos postais no formato 4 + 3; 

Dados censitários incluindo secções e subsecções urbanas e rurais; 

Rede hidrográfica nacional; 

Topografia (modelo digital do terreno); 
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Modelos oceanográficos; 

Dados meteorológicos. 

• Cadastro Multi-funcional 

Definir o que se entende por cadastro multi- funcional; 

Além do cadastro predial urbano e rural definir outras áreas de aplicação 

Definir um processo economicamente viável e sustentado de manutenção do 

cadastro predial. 

• Levantamento de Dados Geográficos 

Efectuar o levantamento de Informação Geo-espacial propriedade das várias 

Administrações Públicas; 

Obrigatoriedade do depósito de toda a Informação Geo-espacial produzida pela 

Administração Pública; 

Criação de uma base de metadados, disponibilizada através da Web; 

Quantificar os investimentos anuais em Informação Geo-espacial. 

• Disponibilização de Dados Geográficos 

Definir uma estratégia para a criação de uma biblioteca nacional de dados 

geográficos (ortofotomapas e imagens de satélite) adquiridos pela Administração 

Pública; 

Criação de serviços Internet para acesso à biblioteca nacional, por parte de 

entidades públicas, privadas e particulares; 

Definição de um processo de produção e actualização periódica de dados 

geográficos, numa perspectiva de cobertura nacional. 

• Desenvolver a componente nacional do INSPIRE 

Definir as normas e as metodologias necessárias para assegurar uma efectiva 

integração nacional da Informação Geo-espacial produzida de forma 

descentralizada, a nível regional e local; 

Alinhamento entre os requisitos da produção de dados (rigor posicional e à 

catalogação dos objectos geográficos) e as necessidades da gestão do território. 

• Alinhamento das especificações às capacidades das novas tecnologias 

Alteração da legislação que regula a produção de cartografia pelo sector privado; 
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Melhoria das especificações técnicas oficiais na produção de cartografia. 

• Actualização de Informação 

Anteprojectos de concursos públicos fornecidos, pela Administração Pública em 

formato digital; 

Telas finais de projectos privados de construção fornecidos pelas empresas à 

Administração Pública, em formato digital. 

5.3 Ensino da Ciência e Sistemas de Informação Geo-espacial 

5.3.1 Barreiras 

• Tecnológicas 

Tecnologia em rápida expansão sujeita a processos de mudança que ocorrem a um 

ritmo muito acelerado; 

Dificuldade em garantir a integração das recentes inovações e emergentes áreas de 

investigação numa dada estrutura curricular; 

Limitações ao conhecimento e uso aprofundado da tecnologia face à diversidade de 

oferta da indústria dos Sistema de Informação Geo-espacial e tecnologias 

associadas. 

• Institucionais 

Dificuldade em estabelecer a interface entre as indústrias/mercado e as instituições 

de ensino; 

Falta de incentivos ao desenvolvimento de uma infra-estrutura que suporte o ensino 

da Ciência e Sistema de Informação Geo-espacial; 

Necessidade de estabelecer critérios de qualidade (certificação/acreditação). 

• Pedagógicas 

Falta de profissionais qualificados para o ensino da Ciência e Sistema de 

Informação Geo-espacial; 

Dificuldades na definição de um “Core Curriculum” em Ciência e Sistema de 

Informação Geo-espacial; 
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Dificuldade de adequação do ensino da Ciência e Sistema de Informação Geo-

espacial aos métodos tradicionais de ensino; 

Dificuldade de acesso a equipamentos e conteúdos que suportam o ensino da 

Ciência e Sistema de Informação Geo-espacial. 

5.3.2 Oportunidades 

• Tecnológicas 

Acesso a tecnologias de Informação Geo-espacial a custos acessíveis; 

Recurso crescente a novas tecnologias de informação e comunicação no ensino; 

Desenvolvimento de aplicações e softwares educacionais. 

• Institucionais/Políticas 

Iniciativas internacionais ligadas ao ensino da Ciência e Sistema de Informação 

Geo-espacial (NCGIA; UCGIS; InterGIS, UNIGIS, etc.); 

Projecto INSPIRE, a emergência de uma infra-estrutura europeia de dados 

espaciais tende a promover a interoperabilidade no ensino da Ciência e Sistema de 

Informação Geo-espacial; 

Projecto Ciência Viva VI – Projecto para o ensino experimental das Ciências na 

escola; 

Qualificação, acreditação e certificação no ensino superior (Processo de Bolonha – 

ENQA). 

• Pedagógicas 

Alteração de paradigmas educacionais com implicações, mais ou menos 

significativas a diferentes níveis;  

Novos métodos de ensino suportados por novas tecnologias informáticas; 

Novas teorias de desenvolvimento Curricular: 

E- learning 

Ensino aberto 

Ensino ao longo da vida 

Ensino colaborativo. 
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5.3.3 Acções 

• Promover o debate em torno do ensino da Ciência e Sistema de Informação 

Geo-espacial no ensino superior  

Definir os temas centrais dos curricula em Ciência e Sistema de Informação Geo-

espacial; 

Promove a qualidade do ensino (certificação/acreditação); 

Garantir o acesso e a equidade; 

Diversificar e flexibilizar os planos de estudos; 

• Promover a utilização de tecnologias de informação geográfica nas Escolas do 

ensino básico e secundário 

Garantir a utilização de novas tecnologias de informação geográfica através do 

desenvolvimento de aplicações e softwares educacionais apropriados; 

Conceber conteúdos específicos para os novos cursos tecnológicos e para os 

diferentes níveis de ensino; 

Promover o envolvimento de toda a comunidade escolar, Associações de 

Professores e instituições chave na área dos Sistema de Informação Geo-espacial. 

• Criar condições para uma maior interoperabilidade no ensino da Ciência e 

Sistema de Informação Geo-espacial 

Promover o desenvolvimento de uma infra-estrutura de suporte ao ensino da 

Ciência e Sistema de Informação Geo-espacial; 

Garantir a disseminação de resultados. 
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6 Conclusões 

Este relatório limitou-se a aflorar as potencialidades da utilização de Informação 

Geo-espacial no incremento da competitividade nacional. Foi possível também constatar e 

reportar as alterações muito significativas que estão a surgir em todo o mundo quanto a 

importância que tem a representação digital do território como mecanismo para incremento 

da competitividade. 

Muitas matérias importantes como a da Interoperabilidade (Open GIS) não foram sequer 

afloradas. Áreas tão importantes como a de Gestão de Utilities e da Administração Local, 

assim como variados casos de serviços que podem ser prestados por organismos da 

Administração Pública, foram remetidas para o Local na Internet e para anexos. 

O relatório pretende, em primeiro lugar, sensibilizar o Estado para o facto de esta área ser 

estratégica para a Portugal, incidindo transversalmente em todos os níveis da administração 

pública. Nestas instituições, os Sistemas de Informação Geo-espacial desempenham um 

papel crucial, de suporte a todas as actividades de ordenamento e de gestão territorial onde 

a informação manipulada possui uma forte dependência espacial. Verifica-se, pelas razões 

apresentadas neste documento, que são muitas e de naturezas diversas as barreiras que 

conduziram a uma utilização pouco eficaz da Informação Geo-espacial em Portugal. 

Nos últimos anos, tem sido preocupação da União Europeia fomentar a disponibilização da 

informação produzida por entidades públicas dos países membros. Dentro do universo da 

informação que o estado produz, a Informação Geo-espacial tem um papel de destaque e 

surge como elemento de especial interesse por parte dos cidadãos e da iniciativa privada. 

Considerando as necessidades actuais da nação, relativamente ao aumento da eficácia da 

administração pública e as iniciativas da União Europeia, relativamente à sociedade de 

informação, o momento actual é de actuação, no que diz respeito à Informação Geo-

espacial. Para esse efeito tenta-se com este documento sensibilizar a governação para a 

implementação de medidas que visam aumentar e eficácia da administração pública, 

incentivar a partilha de Informação Geo-espacial entre as várias entidades públicas e 
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identificar as responsabilidades de aquisição e manutenção de Informação Geo-espacial. 

Prevê-se que estas medidas conduzam a um aumento da eficácia dos serviços que utilizem 

a Informação Geo-espacial de forma adequada, bem como à redução de custos de aquisição 

de Informação Geo-espacial, entre outras razões, pela eliminação de redundâncias.  

Por conseguinte, propõe entre as medidas apresentadas, a gestão de modo sustentável de 

uma Infra-estrutura de Informação Geo-espacial e do conjunto de acções associadas que 

foram elencadas. 

Tendo em conta a composição do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração deste 

documento, considera-se que este é passível de ser melhorado e refinado, no âmbito da 

APDSI, pelo que o presente documento pode ser considerado uma primeira contribuição de 

cidadania. 
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http://www.mai.gov.pt 

• Relatório da Cotec, http://www.cotecportugal.pt 
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Anexo I - As 20 Recomendações da Declaração de 

Bathurst 

1. Providing effective legal security of tenure and access to property for all men and 

women, including indigenous peoples, those living in poverty and other 

disadvantaged groups; 

2. Promoting the land administration reforms essential for sustainable development 

and facilitating full and equal access for men and women to land-related economic 

opportunities, such as credit and natural resources; 

3. Investing in the necessary land administration infrastructure and in the 

dissemination of land information required to achieve these reforms; 

4. Halving the number of people around the world who do not have effective access to 

secure property rights in land by the Year 2010. 

5. Encourage nations, international organisations, Non-Government Organisations 

(NGO)s, policy makers, administrators and other interested parties to adopt and 

promote the Bathurst Declaration in support of sustainable development. 

6. Encourage all those involved in land administration to recognise the relationships 

and inter-dependence between different aspects of land and property. In particular 

there is need for functional cooperation and coordination between surveying and 

mapping, the cadastre, valuation, physical planning, land reform, land 

consolidation and land registration institutions. 

7. Encourage the flow of information relating to land and property between different 

government agencies and between these agencies and the public. Whilst access to 

data, its collection, custody and updating should be facilitated at a local level, the 

overall land information infrastructure should be recognised as belonging to a 

national uniform service to promote sharing within and between nations. 
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8. Improve security of tenure, access to land and to land administration systems 

through policy, institutional reforms and appropriate tools with special attention 

paid to gender, indigenous populations, the poor and other disadvantaged groups. 

In many nations, this will entail particular efforts in areas under customary or 

informal tenure and in urban areas where population growth is fast and 

deficiencies are most prevalent. 

9. Recognise that good land administration can be achieved incrementally using 

relatively simple, inexpensive, user-driven systems that deliver what is most needed 

for sustainable development. 

10. Recognise that the unacceptable rise in the incidents of violent dispute over 

property rights can be reduced through good land tenure institutions that are 

founded on quality land information data. Good land information underpins good 

governance. Where conflict arises, there must be inexpensive land dispute 

resolution mechanisms in place that are readily accessible to all parties concerned. 

11. Encourage national and local government bodies to document and manage their 

own land and property assets. 

12. Recognise that land markets operate within a range of land tenures of which 

freehold is but one. It is important to facilitate the efficient operation of land 

markets through appropriate regulatory frameworks that address environmental 

and social concerns. 

13. In order to increase knowledge of the global situation of land administration and 

land tenure, the United Nations undertake a study of global land administration 

issues such as the range of tenure issues, gender, urban agglomeration, land 

disputes, problems and indicators with a view to producing a global atlas and 

related documentation. Much of the needed data are already available in different 

UN databases. 

14. Recognising the difficulties in interpretation of the many land administration 

related terms, develop a readily accessible thesaurus, translated into appropriate 

languages, to facilitate a better understanding of the terminology used. Further, on 
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the basis of selected criteria, use this to prepare examples of best practice in the 

field of land administration. This can be done using work already completed by 

FIG and FAO. 

15. In view of the crucial importance of human resources in the management of land, 

ensure that there is sustained education and training in land administration. In 

particular, international agencies should seek to develop multi-disciplinary, 

multinational training courses in land administration and make these available at 

the local level through the use of modern information technology. 

16. International and national agencies, NGOs and other interested parties to arrange 

workshops and conduct studies with regard to such matters as the quality of access 

to land and information, gender issues, customary law and indigenous rights, land 

tenure systems, interaction between land and water rights, maritime cadastres, and 

the management of land administration systems. 

17. In order to coordinate foreign assistance, countries seeking help should play a 

more active role in the coordination of aid and prepare a country profile analysis, 

describing the status of land administration and the need for improvements. Based 

on this the countries should then prepare a master plan to which all land 

administration, initiatives and projects should adhere. 

18. In order to ensure sustainable development of territorial oceans claimed under 

UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), the United Nations 

emphasise the need for claimant countries to develop their capability to support 

effective marine resource administration through the national spatial data 

infrastructure. 

19. Undertake analyses and develop performance indicators that can monitor the 

effectiveness of land administration and land tenure systems in relation to 

sustainable development and poverty alleviation. 

20. That the Workshop and FIG strongly support the “Global Campaign for Secure 

Tenure” undertaken within the implementation of the Habitat Agenda, presently 
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launched by the UNCHS (Habitat), and commit to promoting activities in terms of 

this campaign in future FIG programs. 
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Anexo II - Breve História do Cadastro 

Na maioria dos países do Mundo Ocidental o Cadastro passou sucessivamente de uma 

ferramenta básica de registo para fins fiscais, na era pré- industrial, para uma ferramenta de 

suporte ao mercado de compra e venda de parcelas, na era industrial, para uma ferramenta 

de planeamento, após a 2ª Grande Guerra Mundial, para uma ferramenta de Gestão do 

Território, da Sociedade do Conhecimento. 

Durante o Feudalismo os Países hoje mais desenvolvidos entenderam que necessitavam de 

Cadastro para uma cobrança justa de Impostos e promoveram a sua execução, no período 

Industrial posterior no qual um dos agentes principais foi Portugal, os mesmos Países 

adaptaram o seu Cadastro a esta nova realidade. Na actualidade, são esses mesmos Países 

que lideram porque mais organizados e produtivos e com um Sistema de Cadastro 

totalmente adequado às necessidades actuais. 

Portugal não fez o cadastro quando devia, não o adaptou porque não tinha e não o produz 

actualizado e moderno porque usou Fundos Comunitários para outros fins não os tendo 

usado na produção de conhecimento. 

Historicamente, em Portugal, foi com Pombal e Mouzinho da Silveira que algo se alterou 

na fiscalidade, só que hoje o Cadastro não pode ter uma perspectiva fiscal. 

Actualmente Portugal não ter sequer Cadastro Geométrico da propriedade em cerca de 

70% dos cerca de 9.000.000 de prédios prova que os estudos, leis ou outras iniciativas 

nunca tiveram consequências. 

Recorrendo a um reduzido conjunto de dados históricos e de forma simplista, comparemos 

a evolução que se verificou em vários países. 

Suécia - No século XVI, uma Monarquia consolidada e forte, cria por razões fiscais o 

sistema Cadastral, integrando posse, controlo compra e venda, hipotecas, empréstimos e 

impostos. 
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O Instituto Nacional de Cadastro é fundado já em 1628. Embora o século XVIII traga 

profundas alterações e reorganize a posse da terra por razões ligadas às evoluções sociais, a 

Suécia tem no início do século XX todo seu sistema de Cadastro predial terminado. 

Já no fim dos anos 60 do século passado iniciam-se os estudos para informatização destes 

dados, tarefa que se inicia da década de 70 e termina em 1995. 

Québec - Com um dos sistemas integrados de cadastro mais modernos do Mundo, a 

província Canadiana do Québec decidiu mandatar o Ministro dos Recursos Naturais em 6 

de Maio de 1992 para reorganizar todo o seu sistema de cadastro. 

Com uma área três vezes superior à da França e com 4.000.000 parcelas, esta tarefa 

iniciada em 1994 está prevista terminar em 2011, congregando os esforços públicos e 

privados de forma coordenada. 

França – Data de 15 de Setembro de 1807 a publicação da Lei Napoleónica que está na 

base do sistema parcelar Francês. Só que um incorrecto sistema de actualização leva a que 

em 1891 seja criada uma comissão extra parlamentar para estudo da reforma do Cadastro. 

Problemas políticos atrasam a oficialização desta comissão que mesmo assim, permite o 

avanço de trabalhos em 1905 conseguindo contribuir para a publicação da lei de 16 de 

Abril de 1930 que determina um revisão excepcional das avaliações das parcelas para 

cálculo de imposto, e a obrigação do Estado de manter actualizado o sistema nacional de 

cadastro. 

Em consequência a partir de 1955 procede-se à reforma do registo e avaliação da 

propriedade e consequente actualização permanente do sistema. 

Para tal a França dispõe de 7500 agentes dos quais 1500 Geómetras; 315 repartições; 2 

Centros nacionais de apoio de serviços informáticos; 4 centros de produção fotogramétrica; 

Serviço de Documentação em Saint-Germain-en-Laye; Escola Nacional de cadastro em 

Toulouse. Isto para gerir 590.000 plantas Cadastrais; 32,8 milhões de contas comunais de 

proprietários; 100 milhões de parcelas e 35 milhões de Lugares. 
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Inglaterra  – Historicamente, defendem os Ingleses, que a primeira acção cadastral 

corresponde ao “Domesday Survey” em 1086 aquando da conquista Normanda e como 

prova de avaliação da nova possessão do rei Normando. 

Independentemente da subjectividade tão complicada de argumentar com um povo que 

pensa passar por ele a história e não o contrário, é um facto que o Cadastro da Inglaterra e 

do País de Gales têm a sua história interligada e em paralelo com o Cadastro Austríaco. 

De facto enquanto no Império Austro-húngaro entre 1718 e 1769 se procedeu ao “ 

Cadastro Milanês” que registou todos os prédios nas províncias Italianas em 1817 o 

imperador Francisco I ordenou o levantamento de todas as parcelas para fins fiscais. Entre 

1817 e 1861 são constituídos cerca de 50.000.000 de registos em 30.000 comunas. 

Por esta altura na Inglaterra, em plena Revolução Industrial, nasciam novos abastados 

súbditos que procuravam terra para novas fábricas, para instalar os seus trabalhadores e 

também para promoção social. Só que as transacções eram dificultadas pelas muito antigas 

leis vigentes. 

É então criada em 1828 uma Comissão que avaliará a Lei da Posse Real da Terra, dando 

origem na sequência do seu trabalho à criação em Londres, do Gabinete Real de Registo de 

Direitos da Inglaterra e País de Gales em 1832. 

Sem nos alongarmos em detalhes, podemos verificar que nos nossos dias a Áustria criou o 

“Grundstucksdatenbank”, Banco de Dados do Território na sequência da informatização 

dos dados obtidos a partir de 1969, Ano em que publicou a nova Lei do Cadastro e a 

Inglaterra terminou em 2002 a informatização completa do sistema, possuindo ambos os 

Países um Cadastro moderno e eficaz. 

Espanha – Fernando VI (1713-1759) em 10 de Outubro de 1749 decreta a constituição do 

registo Cadastral nos territórios Peninsulares de Castela e Leão. 

Este Cadastro cujas bases foram lançadas no reinado de seu pai Fernando V (1683-1746), 

por Zenón de Somodevilla Marquês de Ensenada (1701-1782) que trabalhou com mestre 

Patiño em “Itália” sob o mando de Carlos VII senhor de Nápoles e Sicília, futuro Duque de 
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Parma e Piacenza e futuro Carlos III de Espanha (1759-88), ficou conhecido pelo nome do 

seu autor “Cadastro Ensenada”, terminando em 1759. 

Muito se passou depois disso e muito se poderia contar, mas foi o Cadastro Ensenada que 

esteve na base do actual Cadastro Espanhol. Este País, inteligentemente conseguiu um 

salto notável nos Anos dos “Fundos Comunitários”. 

Potenciou a circulação Interdepartamental e Ministerial, consolidou o processo de 

informação existente implantando um novo, SIGCA2, com uma Base de Dados Relacional 

(SGBDOracle) referenciando o sistema de Informação de Gestão Cadastral (SIGECA). 

Isto permite actualmente um atendimento personalizado aos utilizadores em gabinetes 

equipados e Nacionalmente interligados, ou via Internet obtendo dados em tempo real. 



   
 
 

 
55 

Geo-Competitivo 

Anexo III - SNIG (Sistema Nacional de Informação 

Geográfica) 

Endereço URL: http://snig.igeo.pt 

Descrição do Serviço: 

Portal de acesso à infra-estrutura nacional de informação geográfica. Portugal foi um dos 

países pioneiros nesta área com o Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), 

criado pelo Decreto-Lei nº 53/90 de 13 de Fevereiro, a primeira infra-estrutura de 

informação geográfica a ser desenvolvida na Europa e a primeira a ser disponibilizada na 

Internet em 1995. 

 

Hoje, a infra-estrutura encontra-se em fase de reestruturação. Até agora as intervenções 

centraram-se na mudança de visual e reorganização de conteúdos existentes, bem como no 

desenvolvimento de aplicações para os utilizadores. 
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A lógica subjacente à intervenção em curso é a de consolidar uma infra-estrutura que 

permita identificar, visualizar e explorar informação geográfica, bem como aceder a bases 

de dados temáticas, a partir de componentes interligadas (Metadados, Produtos, Serviços e 

Mercado) suportadas por uma estrutura de dados harmonizada disponibilizada a partir dos 

seus respectivos produtores e acessível através do geoPORTAL. 

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 

Instituto Geográfico Português (IGP) a coordenação e dinamização do processo o que, 

importa frisar, não se deve confundir com a titularidade sobre os dados e informação 

disponibilizada pelo SNIG. 

Exemplo de utilização: 

As intervenções no SNIG, nem sempre dizem respeito à disponibilização directa e pública 

de acesso à informação. Por exemplo, no âmbito das suas redes temáticas, ao nível da 

Rede de Informação de Situações de Emergência, RISE, foram desenvolvidas 

aplicações que permitem ao Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil (também 

para os níveis distrital e municipal) aceder e actualizar remotamente dados sobre infra-

estruturas, utilizando para efeitos da sua georreferenciação um visualizador residente no 

IGP. Ao nível da Rede de Observação da Terra, ROT, foi reactivada a DEMETER para 

promover a investigação aplicada em detecção remota, facilitando o acesso gratuito a 

imagens de satélite. 

Mas dos vários serviços e conteúdos actualmente disponíveis aqui ficam três exemplos. 

O gestor de Metadados de Informação Geográfica, MIG, permite a documentação de 

toda a informação geográfica produzida de acordo com as normas ISO 19115 e sua 

posterior pesquisa on- line. 
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Encontra-se em fase final de desenvolvimento a interface de pesquisa interactiva 

geográfica. 

O serviço de localização por topónimos permite visualizar a localização dos topónimos 

(lugares, endereços, etc.) cruzando-os com outros níveis de informação, referentes a 

equipamentos. 

 

 
 

No sentido de consolidar a comunicação entre os utilizadores de informação geográfica, foi 

recentemente lançado um espaço dedicado para o efeito: Fórum SNIG 
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Este espaço tem vindo a registar uma adesão significativa e será no futuro o local 

privilegiado para debater livre e transversalmente sobre informação geográfica. 
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Anexo IV - IGeoESIG (Visualizador de Informação 

Geográfica do IGeoE) 

Endereço URL: http://www.igeoe.pt/igeoesig 

Descrição do Serviço: 

O projecto inicial integra duas componentes: uma mais orientada para a comunidade civil 

(IGeoE-SIG) e uma outra vocacionada para as Forças Armadas (SIGEx), com informação 

de carácter classificado e com restrições de acessos. 

O IGeoE-SIG permite que, através da Internet, o público em geral visualize, de uma forma 

contínua e para a totalidade do Território Nacional (incluindo as Regiões Autónomas), um 

conjunto de dados geográficos, integrando os produtos produzidos no IGeoE. 

Encontram-se disponíveis 87 temas com a possibilidade de se estabelecerem relações entre 

eles. Enumeram-se de seguida algumas categorias: limites administrativos, informação 

raster (todas as séries cartográficas – Continente e Regiões Autónomas, ortofotos e 

imagem de satélite), VMAP1, informação aeronáutica, modelo digital do terreno, 

enquadramentos dos voos e das diferentes séries cartográficas produzidas pelo IGeoE. 

Procurou-se que a informação carregada na BD cumprisse os “standards” internacionais, 

nomeadamente a norma DIGEST1 e o especificado no catálogo FACC2.  

A informação disponibilizada via Internet é essencialmente de carácter nacional e não 

classificada, ao invés dos dados a disponibilizar para as Forças Armadas que serão, para 

além da informação nacional, dados de abrangência mundial com a finalidade de apoiar 

Forças militares que actuem, ou venham a actuar em determinados Teatros de Operações, 

bem como apoiar o planeamento e a execução de operações de resgate em situações de 

crise onde possam existir Comunidades Portuguesas espalhadas pelo Mundo. 

                                                 
1 DIGEST-Digital Geographic Information Exchange Standard 
2 FACC-Feature Attribute Coding Catalogue 
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Exemplo de utilização: 

O tipo de funcionalidades e serviços disponíveis no site são: 

v Acesso aos metadados (implementação da norma ISO 19115) da informação 

que está a ser visualizada (tema activo); 

v Sobreposição dos layers altimetria, hidrografia, informação aeronáutica e outra, 

com as escalas 250k e 500k; 

v Pesquisa por topónimos em qualquer escala e visualização da zona 

correspondente com indicação do resultado da query, na forma de listagem, 

com possibilidade de "saltar" para a localização pretendida; selecção dos 

topónimos por categorias, por exemplo, só os concelhos, só os lugares com 

menos de 60 fogos, só as linhas de água de determinada ordem, etc; 

v Selecção por Folhas 1/25k; 

v Mapa de referência para melhor localização; 

v Visualização combinada da informação; 

v Manuseamento da imagem com mudança de escalas (zoom in, zoom out, pan, 

selecção de áreas, ... ); 

v Modelo Digital do Terreno, combinando-o com outros layers; 

v Medição de distâncias a partir dos pontos definidos pelo utilizador; 

v Indicação da informação de carácter administrativo da área/ponto 

seleccionado; 

v Relação entre os diferentes enquadramentos cartográficos (escalas 

1/25k,1/50k,1/250k); 

v Enquadramento referente aos últimos voos do IGeoE que cobrem o Território 

Nacional (Continente e Regiões Autónomas). 
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Anexo V - O Portal Geográfico de Portugal – LusiGlob 

Endereço URL:  http://lusiglob.edinfor.logicacmg.com 

Descrição do Serviço: 

Acesso Internet dos cidadãos, empresas, escolas, profissionais liberais, entidades públicas e 

privadas, nacionais e estrangeiros, a trinta e cinco milhões de euros da cartografia digital 

mais detalhada e de melhor qualidade cobrindo todo o território nacional, a par de outras 

bases de dados temáticas complementares, e da funcionalidade de exploração mais 

avançada para objectivos profissionais, educativos e lúdicos, não apenas destinada a 

consulta mas a comunicação e a georeferenciação de informação. 

LusiGlob alia o conhecimento preciso do território ao apoio à decisão e ao trabalho 

cooperativo em processos de negócio, planos pedagógicos, gestão ambiental e urbana e na 

actividade de cada família e de cada cidadão em termos particulares, profissionais e no 

relacionamento com terceiros, nomeadamente com a administração pública. 

Os investimentos necessários à sociedade de informação e os requisitos para a sua 

rentabilização através de uma utilização eficaz, não são mais compatíveis, no que à 

componente espacial diz respeito, com soluções redutoras dirigidas à visualização de 

mapas turísticos, mais ou menos coloridos, e a funcionalidade de localização de 

restaurantes e farmácias. 

LusiGlob torna acessível cerca de um terabyte de informação evolutiva e permanentemente 

enriquecida, suportada por uma plataforma de processamento computacional de elevado 

desempenho e servida por funcionalidades aplicacionais poderosas de exploração. 

Através de modelos digitais de superfície resultantes de “laserscanning” de elevada 

precisão e resolução, de modelos digitais de terreno, de ortofotomapas de elevada 

resolução e de cartografia vectorial de grande escala, complementada com informação de 

entidades terceiras, identificadas, pode ser feita com precisão não apenas a exploração 

tridimensional do território como também a monitorização da sua evolução ao longo do 
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tempo segundo diversas perspectivas, nomeadamente geográfica, ambiental, urbanística, 

sociodemográfica, etc.. 

O traçado de perfis altimétricos, a exportação de coordenadas e a importação de traçados 

obtidos por equipamento de georeferenciação e topográfico, a possibilidade de efectuar 

com precisão medidas de área e distância, a produção de plantas de localização, a 

impressão, o envio por e-mail de ficheiros pdf e o download de cartas vectoriais e 

ortofotomapas EDINFOR, a simulação de voos 3D sobre todas as zonas urbanas mais 

significativas, a pesquisa de endereços e muitas outras funcionalidades especialmente 

concebidas para facilitar o trabalho de todos os que necessitam processar e analisar 

informação georeferenciada, são instrumentos inovadores à disposição quer do público 

amador quer do profissional mais exigente.  

Efectivamente, arquitectos, topógrafos, empreiteiros, empresas de engenharia, entidades 

públicas e privadas encontram em LusiGlob soluções de aumento de produtividade e 

eficiência do seu trabalho. De igual forma, as escolas, professores e estudantes têm à sua 

disposição material precioso em diversos domínios, e as famílias e cidadãos dispõem de 

recursos de planeamento de actividades de lazer e de conhecimento do território. 

Diversos serviços específicos enriquecerão gradualmente esta plataforma, nomeadamente 

nos domínios da mobilidade, infra-estruturas, marketing e navegação, bem como outros 

serviços configurados para sectores ou entidades específicos. 

LusiGlob fomenta a consolidação de uma consciência espacial, de rigor e transparência. 

LusiGlob é também um portal interactivo, que permite e incentiva a comunicação, a 

entrada de dados com georeferenciação de informação, o enriquecimento com dados 

geométricos e alfanuméricos que melhor caracterizem o espaço de interesse para o 

utilizador, bem como a sugestão de eventuais correcções e actualizações aos dados 

publicados. 
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Exemplo de utilização: 
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Anexo VI – Câmara de Aveiro 

Rede de Apoio Topográfico – Concelho de Aveiro 

Endereço URL: http://www.cm-aveiro.pt 

(info útil -> informação geográfica -> sig municipal -> rede de apoio topográfico) 

Descrição do Serviço: 

Acesso Internet livre, gratuito a todos os cidadãos que manuseiam informação geográfica 

no Concelho de Aveiro, disponibilizando a rede de apoio topográfico, quadrícula de 

georreferência municipal e as coordenadas geográficas em qualquer ponto, sobre base 

cartográfica. 

Utilidade especial para todos os trabalhos que exijam levantamento topográfico ou para 

meras implantações de projectos no terreno. Utilidade ainda na referenciação geográfica de 

objectos na ausência de toponímia e/ou n.º de polícia. 

Vantagens ao nível da partilha da mesma matriz de referência cartográfica (em datum73), 

permitindo dar um salto significativo em termos de rigor da informação geográfica 

processada, permitindo encaixar/validar facilmente levantamentos topográficos 

provenientes de instituições/técnicos diversos (gestão de infra-estruturas diversas, 

implantação de projectos de obras particulares ou municipais, etc.). 
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Exemplo de utilização: 
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Cidadão Vigilante - Georreferenciação de Reclamações e Sugestões 

Endereço URL: http://www.cm-aveiro.pt 

(info útil -> mapa interactivo) 

Descrição do Serviço: 

Acesso Internet livre - gratuito a todos os cidadãos. 

Associação aos já generalizados mapas interactivos concelhios, de uma útil ferramenta de 

interacção facilitada do munícipe com a sua autarquia. 

Através da mera introdução de um botão adicional (reclamações/sugestões) no painel de 

comandos de navegação do mapa, será possível a qualquer cidadão colocar um ponto no 

território, georreferenciando assim uma sugestão ou reclamação (ex. buraco na estrada, 

sinal em falta, iluminação pública danificada, crítica de ausência de equipamento, obras 

clandestinas, pontos de deflagração de incêndios, focos de poluição, etc.). Esta 

sugestão/reclamação georreferenciada será guardada em base de dados para gestão e 

futuras análises espaciais. 

Vantagens ao nível do tempo de resposta das instituições que passam tendencialmente a ter 

conhecimento mais rápido dos problemas que vão surgindo no terreno, bem como do 

aumento da capacidade de fiscalização de situações ilegais. 

Ferramenta simples e eficaz no fomento do tão falado dever de cidadania que cabe a todos 

os munícipes. 

Prevê-se numa fase mais adiantada a criação de um gestor de mail que reencaminhará 

automaticamente as sugestões e reclamações para os responsáveis de cada serviço em 

causa, em função de palavras-chave contidas no assunto. 
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Exemplo de utilização: 
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Anexo VI – INAG: Exemplos de Acesso a 

Informação Geo-referenciada 

O direito do cidadão comum ter acesso a informação sobre a água está consignado na 

Directiva Comunitária 90/313/EEC. O Instituto da Água (INAG) disponibiliza ao público 

através da Internet, um grande volume de informação, assumindo assim uma iniciativa 

pioneira de livre acesso aos dados de ambiente. No site do INAG (www.inag.pt) está 

disponível, entre outros elementos, o Sistema Nacional de Informação de Recursos 

Hídricos (SNIRH), cuja interface foi premiada em 1997, com o Prémio Descartes pelo 

Instituto de Informática (snirh.inag.pt). 

A informação disponível no site do INAG inclui alguns exemplos de informação 

geo-referenciada que a seguir se descrevem resumidamente. 

1. o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), onde estão 

disponíveis elementos geo-referenciados nas seguintes opções: 

1.1. o Atlas da Água, onde se tem acesso ao Sistema de Informação 

Geográfica simplificado, que contém temas variados relacionados com os 

recursos hídricos, e ao Sistema Nacional de Informação dos Recursos do 

Litoral (SNIRLit) que contém informação das zonas costeiras. 

1.2. o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH), que 

permite o acompanhamento em tempo real dos dados hidrometeorológicos e de 

qualidade utilizados em condições meteorológicas extremas; 

1.3. o Viv’a Praia, campanha de divulgação sobre a qualidade das zonas 

balneares, cuja informação é disseminada através de telemóvel (WAP, SMS e 

MMS) e Web desde 2001. 

2. os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) promovidos pelo INAG; 

3. o projecto do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

de Águas Residuais (INSAAR).  

As diversas ferramentas de informação geográfica disponibilizadas no site do INAG, 

destinam-se a decisores, a investigadores, a técnicos e aos meios de comunicação social 

que lidam com grandezas variáveis no espaço e que lhes permitem uma rápida 

caracterização e comparação de cenários sem necessitarem de conhecimentos mais 

complexos sobre Sistemas de Informação Geográfica. 
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Nome: Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos  

Endereço URL: http://snirh.inag.pt 

 

Descrição do Serviço: 

O SNIRH é uma base de dados com informação de Recursos Hídricos, disponibilizada 

pelo Instituto da Água, que apresenta aspectos inovadores como seja a completa 

abertura e transparência na disponibilização de diversos níveis de informação sobre 

Recursos Hídricos, sem custos, incluindo informação em tempo real, a entidades públicas 

e privadas e público em geral, nomeadamente, público estrangeiro, órgãos de 

comunicação social, escolas e Universidades. 

A informação geo-referenciada disponível no SNIRH pode ser acedida através das 

ligações “Dados sintetizados”, “Dados de base” e “Atlas da Água”. 

 

Exemplo de utilização: 

- Pesquisa e consulta de informação geo-referenciada relativa às redes de monitorização 

de recursos hídricos (qualidade, hidrométrica, climatológica e sedimentológica) com 

possibilidade de importar os dados. 

- Consultas em tempo real de dados hidrometeorológicos em pontos notáveis do SVARH, 

como os rios internacionais na fronteira, ou núcleos urbanos mais vulneráveis como a 

cidade de Águeda. 

- Através do Atlas da Água tem-se acesso ao Sistema de Informação Geográfica dos 

Recursos Hídricos (http://mapas.inag.pt/snirlit/site/consulta.php) e ao Sistema Nacional 

de Informação dos Recursos do Litoral (SNIRLit - 

http://mapas.inag.pt/snirlit/site/consulta.php). Estes dois sistemas são instrumentos que 

facilitam a análise de informação com componente espacial, na medida em que operam 

com grande simplicidade e articulam ferramentas de processamento digital de informação 

geográfica e bases de dados, permitindo elaborar consultas e selecções espaciais.  
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Nome: Viv’a Praia 

Endereço URL: http://www.vivapraia.com 

 

Descrição do Serviço: 

O Viv’a Praia é uma campanha inovadora de divulgação promovida pelo Instituto da Água 

(INAG) que pretende ser um meio difusor e interactivo de informação sobre a qualidade 

das zonas preferenciais de lazer na época de verão: as praias! O Viv'aPraia recorre às 

novas tecnologias de informação, nomeadamente a Internet e o telemóvel, para dar a 

conhecer a um maior número de pessoas a qualidade das zonas balneares.  

Para o efeito, estão disponíveis algumas funcionalidades, através de diferentes meios, 

que apresentam em tempo real o resultado das análises da água, realizadas nas praias 

designadas, ao longo da época balnear, como sejam, a Internet, o telemóvel (WAP, SMS 

e MMS) e nas praias através de painéis informativos e da carrinha InfoV@n. 

 

Exemplo de utilização: 

Via Internet ou WAP é possível seleccionar uma das zonas balneares por região, por 

concelho ou por praia (http://www.vivapraia.com/qualidade_praia.php) e ter acesso, em 

tempo real, a dados da qualidade da água, da areia e da zona envolvente. Através do 

Viv'aPraia é ainda possível:  

- obter informações e esclarecimentos; 

- efectuar comentários e críticas, ver e enviar fotografias; 

- registar-se nos serviços de informação móveis (SMS e MMS); 

- e também classificar as praias da sua preferência. 
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Nome: Planos de Ordenamento da Orla Costeira 

Endereço URL: http://poocs.inag.pt 

 

Descrição do Serviço: 

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), de acordo com a legislação em 

vigor, são considerados Planos especiais de Ordenamento do Território. Os POOC 

surgem como um instrumento enquadrador das condições presentes do litoral e que as 

pode conduzir a uma melhoria, valorização e gestão dos recursos. O INAG, no âmbito 

das suas competências, promoveu a elaboração de 6 dos 9 POOC estabelecidos, 

correspondentes aos seguintes troços: Caminha-Espinho, Ovar-Marinha Grande, 

Alcobaça-Mafra, Cidadela - São Julião da Barra, Sado-Sines e Burgau-Vilamoura. Para 

os restantes troços, Sintra-Sado, Sines-Burgau e Vila Moura-Vila Real de Sto António, por 

corresponderem maioritariamente a áreas que integram a rede nacional de áreas 

protegidas, ficou o Instituto da Conservação da Natureza (ICN) incumbido de promover a 

sua realização. 

Os POOC abrangem uma faixa ao longo do litoral, a qual se designa por zona terrestre 

de protecção, cuja largura máxima é de 500m, contados a partir do limite da margem das 

águas do mar, ajustável sempre que se justifique, e uma faixa marítima de protecção que 

tem como limite inferior a batimétrica – 30. 

 

Exemplo de utilização: 

Está disponível um Sistema de Informação Geográfica para os Planos de Ordenamento 

da Orla Costeira em: http://poocs.inag.pt. Esta ferramenta permite elaborar consultas e 

selecção espaciais de forma iterativa e simples. 
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Nome: Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e 

de Águas Residuais 

Endereço URL: http://insaar.inag.pt 

 

Descrição do Serviço: 

O Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

(INSAAR) é um projecto de âmbito nacional em que os primeiros resultados se reportam 

ao ano de 2002 e que se encontra preparado para iterações futuras, bastando para tal a 

actualização de dados com uma periodicidade regular. 

O âmbito técnico centra-se nos sistemas de abastecimento de água e respectivas 

origens, assim como nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e 

respectivos pontos de rejeição. 

O projecto contempla a inventariação de dados que permitam avaliar o consumo de água 

e a rejeição de efluentes no meio, as condições de dimensionamento e funcionamento 

das infra-estruturas, as áreas e populações servidas, a qualidade dos serviços prestados 

e, ainda, os custos e receitas associados a esses serviços. 

O INSAAR pretende armazenar dados alfanuméricos e geográficos relativos ao ciclo 

urbano da água, disponíveis e actualizáveis on-line, que permitam produzir informação 

facilmente acessível, de modo: a apoiar diagnósticos, políticas e estratégias, objectivar 

propostas, constituindo uma ferramenta de suporte à decisão; a produzir indicadores de 

natureza física, de funcionamento e económico-financeira para apoio a actividades de 

planeamento e gestão dos recursos hídricos; a fundamentar a aplicação e 

desenvolvimento de legislação nacional e comunitária, em particular da Directiva Quadro 

da Água (DQA); a monitorizar o cumprimento dos principais objectivos e medidas 

previstas no Plano Nacional da Água (PNA); a caracterizar o país relativamente aos 

sectores de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais; a 

funcionar como instrumento na gestão dos sistemas; e a aceder com rapidez e eficácia 

aos dados solicitados nos inquéritos dirigidos às entidades gestoras. 
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Exemplo de utilização: 

É possível seleccionar os temas a visualizar no mapa (o tipo de componente, os limites 

administrativos e hidrográficos ou a rede rodoviária nacional), bem como o âmbito 

geográfico a que se pretende restringir o mapa visualizado (concelho). 

A partir do SIG (http://insaar.inag.pt) é possível obter informação mais detalhada sobre 

determinada componente geo-referenciada, acedendo directamente à Ficha Individual de 

Caracterização (FIC) correspondente. 

 


