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Portugal tem um atraso significativo na gestão do seu território, não por ausência de competências técnicas e de 
infra-estruturas tecnológicas, mas porque ao longo dos sucessivos governos, esta não tem sido uma prioridade 
política de criação de riqueza para o país. 

Para melhorar a arrecadação e a justiça fiscal, o Estado precisa conhecer qual o proprietário de cada parcela do 
território. No entanto, o Estado só conhece pouco mais de 70% dos proprietários e está longe de controlar 
eficazmente a transmissão da propriedade após o falecimento dos seus titulares. 

Portugal dispõe de infra-estruturas físicas e tecnológicas suficientes para aumentar a sua competitividade, mas 
não as tem sabido utilizar convenientemente na criação de um Cadastro Predial único e multifuncional.  

Portugal tem gasto muito dinheiro, maioritariamente de origem comunitária, na criação e manutenção de vários 
cadastros parcelares sem estar garantida a interoperabilidade entre eles. 

Não se trata de desperdiçar mais dinheiro em infra-estruturas TIC, pois as que existem serão suficientes para 
lançar esta iniciativa no âmbito da gestão do território, que a APDSI preconiza há vários anos. Trata-se de fazer 
apenas investimentos mais inteligentes e rentáveis em pessoas, processos e modelos organizacionais, capazes 
de permitir a desmaterialização e a interoperabilidade dos processos. 

Esta iniciativa passa sobretudo pela identificação dos organismos responsáveis pela manutenção dos vários 
tipos de informação existentes nos vários cadastros da administração pública – central, regional e local, criando 
uma infra-estrutura geo-espacial única ao serviço da economia e dos portugueses. 

Um país define-se pela sua Soberania, pela sua Comunidade e pelo seu Território. Um país que não conhece 
nem domina o seu território fragiliza-se e não se consegue gerir a si próprio. 

A falta de rigor e transparência na informação sobre o território e a sua posse é responsável por grande parte da 
corrupção no nosso país, designadamente através da criação de mais-valias avultadas decorrentes da 
requalificação de terrenos rurais em zonas urbanas. 

O Estado deverá desempenhar um papel determinante no domínio da Informação geo-espacial, estabelecendo 
uma estratégia nacional que, entre outras coisas, indique áreas prioritárias de informação, assegure a 
compatibilidade dos dados, congregue e responsabilize todos os intervenientes e evite a duplicação de 
investimentos na produção de informação geo-espacial. 

Estes serão alguns dos assuntos tratados nesta conferência da APDSI sobre “A Informação Geográfica na 
Economia e na Gestão do Território: Oportunidade: Sim ou Não?” 
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PROGRAMA 
 
 
 
14:00 Receção dos participantes 

 
14:30 Sessão de Abertura 
APDSI – Prof. José Dias Coelho 
 

Cor. Eng.º Arménio Castanheira - Em representação do Sua Excelência o Secretário de Estado do 
Ambiente e do Ordenamento do Território 
 
 
           Moderador: Eng.º António Arnaud 
 

15:00 DIRECTIVA INSPIRE: Oportunidade? 

Eng.º Agria Torres | Membro do Grupo Geo-Competitivo da APDSI 
 

15:30 Estudo do Enquadramento e Aplicação da Diretiva INSPIRE à Infraestrutura Rodoviária 
  
Mestre Inês Soares | Autora do Estudo  
Eng.º Paulo Matos Martins | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 
Engª Adelaide Costa | Instituto de Infraestruturas Rodoviárias 
 

 

 
16:00 Pausa para café 
 

 
           Moderador: Dr. Luis Vidigal 
 
16:30 Do SINERGIC até hoje 

 
Cor. Eng.º Arménio Castanheira | Membro do Grupo Geo-Competitivo da APDSI 
 

17:00 A importância da gestão do território na economia  
 
Prof. Augusto Mateus | Ex-Ministro da Economia, Professor Universitário 

 
 
 
 
17:30  MESA REDONDA 
           Moderador: Prof. Mário Rui Gomes 

 
Eng.º Agria Torres | Membro do Grupo Geo-Competitivo da APDSI 
Cor. Eng.º Arménio Castanheira | Membro do Grupo Geo-Competitivo da APDSI 
Prof. Augusto Mateus | Ex-Ministro da Economia, Professor Universitário 
Dr.ª Maria José Vale | Subdiretora-Geral do Território  
 

 
 
18:00 Conclusão e encerramento 

 
 

 


