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A GEOGRAFIA E O DIREITO  

A informação geográfica ao serviço da justiça 

 

RESUMO 
 

Nas últimas décadas assiste-se a uma franca evolução e utilização das tecnologias e 

sistemas de informação geográfica em diversas áreas da sociedade. 

Nos tribunais está em curso uma fase de mudança, debatendo-se a reforma do sistema 

judicial, visando-se adaptar os tribunais às necessidades do País, do ponto de vista da 

sociedade e do território.  

Com este estudo pretendeu-se contribuir para aquele debate, na perspectiva do recurso a 

meios técnicos, designadamente a informação geográfica de qualidade, pelos tribunais, 

substituindo ou complementando a prova testemunhal, por serem mais objectivos e, 

consequentemente, mais seguros que esta.   

Analisou-se a estrutura organizacional e funcional dos tribunais, reflectiu-se sobre os 

diferentes meios de prova e estudaram-se cinco processos judiciais, nos quais se avaliou a 

qualidade da informação geográfica utilizada. 

Do trabalho realizado pensa-se ter-se comprovado a viabilidade para o desenvolvimento da 

interdisciplinaridade entre a Geografia e o Direito. 

Os contributos do Geógrafo passam pela colaboração com os advogados, através da 

orientação da informação geográfica pertinente para cada caso, pela produção de relatórios 

que explorem a realidade do litígio, e também pela averiguação e recolha de matéria 

probatória suficientemente consistente, que os habilite a, querendo, formular um juízo de 

prognose da viabilidade de determinada situação de conflito, antes de a submeter à 

apreciação dos tribunais.  

Passam ainda pela colaboração com os tribunais, quer como perito, através da produção de 

relatórios que expressam as suas apreciações e percepções baseadas nos conhecimentos 

da prática da sua actividade, quer assessorando o decisor na leitura e explicitação dos 

mapas e cartas que, frequentemente, se juntam aos processos como elementos de prova.  

E, finalmente, passam pelo contributo para uma exploração sustentada sobre as relações 

que se estabelecem entre a Legislação e os fenómenos físicos e socioeconómicos no 

território, e vice-versa. 
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THE GEOGRAPHY AND THE LAW 

The geographical information at the service of justice 

 

ABSTRACT 
 

The last decades have seen an increasing evolution in the use of technologies and 

geographical information systems in several areas of the society. 

In courts are currently in progress a changing stage to discuss the reform of the judicial 

system aiming to fit it into the needs of the nation in what respects the society and the 

territory.  

This study aims to contribute for this debate in what regards the resources of technical 

means, notably reliable geographical information serving the courts, by replacing or 

complementing the witnesses’ evidence, since it’s more objective and therefore much safer 

than this process.   

The court functionality and organizational structure were studied, as well as it was analyzed 

the different nature of evidence and five legal proceedings in which was assessed the quality 

of the geographical information used. 

The impression resulted from this work is that it proved the viability to develop an 

interdisciplinary link between Geography and Law. 

The contribution of the Geographer calls for a cooperation with lawyers through the guidance 

of valuable geographical information for each case, by the production of reports which may 

explore the reality of litigation, but also by doing research and collecting probative evidence 

sufficiently solid to empower them with, if they wish to, express a prognosis of feasibility 

towards a particular situation of conflict, before submit it to court judgement.  

This contribution is also extended to the cooperation with the courts, both as an expert or by 

producing reports where they may state their opinions and observations based on practical 

knowledge from their activity, either by monitoring/following-up the decision-maker’s 

assessment and explanations on maps and charters that frequently are annexed to the 

records of evidence.  

Last but not least, an effort to foster a sustained study to understand the relationships that 

are established between the Legislation and the physical and social-economic phenomena 

on the territory and vice-versa is also required. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Enquadramento 
 

Atravessamos um período em que o uso das tecnologias de informação conhece um 

incremento nunca antes visto, o que é demonstrado, até, pelas apostas de nível 

governamental, que se vão conhecendo, e que apontam para uma tendência 

“democratizadora” no acesso àquelas tecnologias.  

Também os tribunais e a comunidade geográfica devem aproveitar este ambiente propício 

ao estabelecimento de uma interacção entre a informação geográfica e a Justiça, quer no 

que toca à elaboração de respostas técnicas que se afirmem como auxiliares na 

interpretação de testemunhos, quer enquanto meios de prova, que possam servir de suporte 

às decisões dos conflitos que se prendem com o espaço. 

A Informação Geográfica e dos Sistemas de Informação Geográfica, são hoje em dia 

socialmente abrangentes e têm aplicações em praticamente todas as áreas da actividade 

humana. De facto todas as áreas que lidam com informação geo-espacial sob as mais 

variadas representações podem ser tratadas e analisadas em sede de SIG (Painho, 2006). 

O interesse da cartografia, e especificamente dos SIG para a área do Direito traduz-se em 

inúmeras aplicações, nomeadamente as relacionadas com os Direitos Reais, em que a 

análise espacial assume um papel essencial, como: problemas relacionados com a 

definição de fronteiras/limites (Domínio Público Hídrico, Limite de Freguesia), cuja matéria 

requer clareza e análise minuciosa e onde os conceitos vagos têm consequências graves, 

pela disparidade da sua leitura; cadastro; histórico de lugares; ocorrência de deslizamentos 

de terras; desvio de leitos de rios e levadas; análise climatológica como contributo para a 

determinação das causas de acidentes de viação. 

Actualmente, a vulgarização do GPS, a disponibilização de instrumentos de consulta de 

informação geográfica na Internet, os ortofotomapas, as fotografias aéreas, as imagens de 

satélite de alta resolução e o aumento da capacidade de processamento e armazenamento 

dos computadores, entre outras, vieram conferir viabilidade a projectos que a não tinham há 

15 anos atrás (Matos, 2006).  

Porém, a informação geográfica só muito raramente é aproveitada pelos tribunais como um 

recurso de apoio à decisão, e quando o é não tem sido lida pelos geógrafos (trata-se 

essencialmente de peças cartográficas anexadas a processos), sendo inequívoco que pode 

constituir uma ajuda fundamental, quando devidamente analisada por profissionais com as 

competências adequadas, como o são os geógrafos.  
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Também os advogados poderiam beneficiar deste tipo de informação, por um lado para uma 

abordagem mais fundamentada dos casos concretos que lhe são trazidos e por outro para 

averiguarem se existe matéria probatória suficientemente consistente para submeter o litígio 

à apreciação dos tribunais, se não mesmo para tomarem a iniciativa da composição dos 

conflituantes. Com efeito, quem o consulta pode estar convencido que adquiriu determinado 

terreno, por exemplo, por usucapião e uma fotografia aérea pode confirmar esta posição ou 

contrariá-la, pelo menos nos termos e com os limites que ele invoca.  

Nesta matéria, os SIG resultam numa ferramenta indispensável, ao permitir sintetizar 

grande número de variáveis, ao proporcionar modelos e ao fornecer informação e 

instrumentos para o conhecimento do comportamento geo-espacial de fenómenos. 

Em suma, se for seguida uma abordagem técnica racional, e se forem contabilizados os 

benefícios directos e as poupanças que esta originará, acredita-se que existe viabilidade 

para o desenvolvimento da interdisciplinaridade da geografia e do direito.  

Por outro lado, por razões políticas e culturais, a discussão da Lei/Legislação é um assunto 

bastante fechado. Contudo, é inegável que as medidas legislativas têm grandes 

repercussões na configuração do território. Assim, sendo uma das preocupações primárias 

da Geografia contribuir para a melhor organização do espaço, esta não se deve manter 

alheia a esta reflexão, mas antes procurar perceber quais as relações que se estabelecem 

entre os fenómenos físicos, socioeconómicos e legislativos num determinado território, 

procurando colaborar com a Justiça na procura da organização mais ajustada e equitativa 

do espaço a diferentes escalas. 

 

1.2. Objectivos 
 

“Os SIG são um conjunto de saberes associados ao conhecimento do comportamento geo-

espacial de fenómenos (ciência de informação geográfica) que permitem uma integração 

quase perfeita de dados de natureza diversa” (Painho, 2006). 

O primeiro contributo que se pretende com este estudo é evidenciar como a informação 

geográfica e o seu tratamento com recursos tecnológicos inovadores, como os SIG pode 

contribuir para uma melhoria significativa do processo de decisão judicial. 

O segundo objectivo prende-se com outra óptica, em que o primeiro não deixa de estar 

integrado, mas que devido à sua complexidade e especificidade exige um tratamento 

autónomo. 
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Intenta-se averiguar as complexas relações que se estabelecem entre a Legislação e o 

Espaço/Sociedade. A Geografia, apoiada nos inovadores recursos tecnológicos e na 

crescente diversidade de informação geográfica pode contribuir para uma melhoria 

significativa da exploração das relações que se estabelecem entre a Lei e o espaço (nas 

suas componentes física e humana), assim como cooperar para uma reflexão mais alargada 

que contribua para o enriquecimento de uma e da outra. 

 

1.3. Hipóteses de trabalho 
 

Partindo do pressuposto que “a informação não deve somente existir, mas deve ser fácil 

identificar onde é possível obtê-la, se é adequada para um objectivo concreto, saber como 

pode ser acedida e se pode ser integrada com outra informação” (SNIG, 2004a), formulam-

se as seguintes hipóteses: 

 O facto da Internet disponibilizar uma grande quantidade de dados e informação, 

que até aqui era difícil obter, dada a sua disseminação por bibliotecas, centros de 

documentação, organismos ou entidades, ela contribuiu para o potencial aumento 

do seu uso, aplicação a outras áreas e aumento do conhecimento.  

 O objecto de todos os processos judiciais analisados prende-se com conflitos, cuja 

interpretação se facilita com o cruzamento de diversa informação geográfica. Sendo 

os SIG por excelência a ferramenta adequada a processos de análise espacial e 

temporal, a sua utilização contribui para o apoio à decisão judicial. 

 

1.4. Estrutura do trabalho 
 

O presente estudo encontra-se dividido em 6 capítulos. No primeiro capítulo faz-se a 

apresentação geral do trabalho, assim como o seu enquadramento temático. 

O segundo capítulo inicia-se com uma reflexão em torno dos conceitos de espaço e lugar, 

pela importância que assumem no seio da Geografia e devido à sua ligação a palavras, tão 

essenciais em direitos reais, como a coisa, vizinhança, prédio rústico e urbano, entre outros. 

De seguida explora-se o espaço geográfico, a importância da sua organização no 

desenvolvimento da sociedade, a evolução da sua representação, terminando com os 

recentes avanços da cartografia e análise espacial proporcionada pelos SIG. 
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No terceiro capítulo estabelece-se a relação entre a Geografia e a Legislação, utilizando-se 

como exemplos artigos e obras da literatura estrangeira, sobretudo anglo-saxónica, onde 

este tema é mais explorado, apesar de ser ainda bastante recente. Procurou-se contudo 

adaptá-los à realidade portuguesa. 

Sendo objectivo deste trabalho ilustrar a importância da informação geográfica na justiça, o 

quarto capítulo centra-se na análise da estrutura organizacional e funcional dos tribunais, a 

instrução do processo e os meios de prova, destacando-se a importância da prova pericial 

face à prova testemunhal. Posteriormente analisam-se 5 processos judiciais, em que se 

avalia a qualidade da informação geográfica utilizada e identifica as áreas de informação 

geográfica que necessitam de ser melhoradas. Finalmente, apresentam-se as novas 

oportunidades para o desenvolvimento da informação geográfica nesta área de trabalho. 

No quinto capítulo, expõe-se um caso prático que visa ilustrar a importância da informação 

geográfica, não só como complemento da prova testemunhal, mas também como elemento 

fundamental para o esclarecimento da situação em conflito e apoio à decisão. 

Finalmente, no sexto capítulo tecem-se as conclusões finais do estudo desenvolvido, assim 

como a identificação de possíveis temas para desenvolvimentos futuros.  
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2. A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

2.1. Lugar, espaço e geografia 
 

A importância do “lugar” e do “espaço” para a Geografia foi, desde sempre, indiscutível. Ao 

longo dos tempos a expressão física destes conceitos foi amplamente debatida, tendo 

acompanhado a temática da história e teoria da Geografia.  

Nos últimos séculos, a definição dos conceitos de “lugar” e de “espaço” mereceu, por parte 

da comunidade geográfica, um vasto conjunto de dissertações, algumas das quais, serão, 

de resto, aqui brevemente mencionadas.  

Ainda que se reconheça difícil de definir o domínio global da Geografia, já que compreende 

variados e complexos ramos – geografia física, geografia humana, geografia urbana, 

geografia climática, geografia económica, geografia histórica, geografia da saúde, geografia 

do turismo, geografia política, geografia cultural, existe ponto comum que é a superfície 

terrestre em que se centra o trabalho de todo o geógrafo.  

O termo “Geografia” deriva directamente do grego, e é composto de “gé”, que significa 

“terra” e “grafos” + sufixo “ia”, que significa “escrever” (Oliveira, 1994 e Academia de 

Ciências de Lisboa, 2001).       

Também em latim geographia, ae, tendo o significado de geografia, pode igualmente 

significar descrição dos lugares.    

Embora ao longo da história, numa linha de pensamento geográfico, se tenha valorizado 

mais um ramo que o outro – por ex. a relação entre os fenómenos físicos e naturais; a 

distribuição espacial dos fenómenos; ou ainda as imagens individualizadas e subjectivas do 

meio - fruto da variação de preocupações, do tempo e do meio, em que o geógrafo é 

apanhado e cujo contexto não pode ser ignorado, a ocupação do espaço geográfico foi sem 

dúvida uma constante. 

Segundo Ribeiro, da mesma forma que o historiador reconstitui as civilizações pelos 

documentos e o arqueólogo pelos vestígios materiais, ou o etnólogo pelos aspectos 

conservados na vida actual, o geógrafo consegue-o através das formas inscritas na 

paisagem (Ribeiro, 1961). Esta definição enfatiza a importância do conhecimento do mundo 

através de uma descrição quantitativa e qualitativa da paisagem e dos lugares, numa 

perspectiva da distribuição e relações dos fenómenos naturais e humanos.  
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A importância da definição dos conceitos de “lugar” e de “espaço”, assumem num trabalho 

como este, uma importância fulcral, por um lado pela íntima ligação ao objecto de estudo da 

Geografia, por outro pela importância que têm em Direito, quando referenciados a uma 

determinada localização, e, finalmente, pala associação a palavras tão essenciais em 

direitos reais, como a coisa, vizinhança, prédio rústico/urbano, propriedade, directamente 

ligadas a estes conceitos.  

O conceito de “lugar” talvez seja um dos conceitos mais difíceis de definir e representa, só 

por si, um vasto campo de análise, com múltiplas abordagens e perspectivas segundo 

diversas ciências do saber (Ferreira, 2004). Para Harvey “...lugar deve ser uma das palavras 

com mais multi-filtros e multi-propostas na nossa linguagem...” (Harvey, 1993). 

Recebeu um grande desenvolvimento com a Geografia Humanista, segundo a qual os 

lugares são localizações físicas embebidas de significados humanos. “Ser humano é viver 

num mundo que é repleto de lugares cheios de significado: ser humano é ter e conhecer o 

nosso lugar” (Relph, 1986).  

Yi-Fu Tuan argumentava que os atributos de um lugar resultavam mais da sua posição na 

sociedade do que da sua localização no espaço “o lugar do bebé é no berço, o lugar das 

crianças é no quarto de brincar” (Tuan, 1996). 

Walter, recorrendo a um conceito de lugar de Platão, define-o como um “... local de 

experiências, de formas, de poderes, sentimentos e sentidos...” Esta definição implica que 

os lugares só existem num sentido cultural, podendo deste modo aparecer e desaparecer, 

mudar em tamanho e carácter e mover-se de acordo com o modo como as pessoas os 

constroem (Walter, 1988). 

A ideia dos sentidos é reforçada por Lynch, segundo o qual, no conceito de lugar, os nossos 

sentidos assumem uma grande importância, “... um lugar afecta-nos directamente pelos 

nossos sentidos – pela visão, pela audição, pelo toque e pelo cheiro...” (Lynch, 1994), razão 

pela qual as pessoas sentem, encontram, percebem e reflectem o espaço de maneiras 

diferentes.  

De resto, pelo menos na Antiguidade e mesmo na Idade Média, o lugar aparece muitas 

vezes ligado à própria identificação da pessoa – PAULO de Tarso, por ex.   

O conceito do lugar, apesar da sua complexidade e de algumas incertezas, revela-se 

particularmente útil na compreensão da génese dos conflitos entre os diferentes actores.  

Interligado com o conceito de ‘lugar’ ou a ele quase sempre associado, aparece o conceito 

de ‘espaço’.  

Segundo Gaspar o conceito de espaço é definido no sentido geral como a porção da 

superfície terrestre geograficamente diferenciada (Gaspar, 2004).  
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Porém, também aqui, são muitas as aproximações possíveis. Para George o espaço é a 

“superfície do globo, considerada como o objecto da geografia. Neste aspecto deve 

entender-se como um complexo muito variado de dados de ordem natural, de ordem 

histórica (o património), de ordem orgânica (economia, sociedade e política) e como cenário 

de um jogo de forças permanentes. O estudo do espaço geográfico comporta várias 

aproximações objectivas, analíticas (temáticas) ou globais e subjectivas, através da 

percepção pelos ocupantes do seu espaço vivido” (George, 1991). 

A noção de espaço objectivo, absoluto surge com os Gregos, mas é com Newton, que o 

espaço passa a ser composto por uma série de pontos e tem existência física – sistema de 

referência (meridianos, paralelos e distâncias quilométricas). Esta noção pressupõe que a 

localização de qualquer lugar ou ponto é uma localização absoluta, que não muda ao longo 

do tempo (Ferreira et al., 1989). 

A noção de “espaço relativo” surge no século XIX, desenvolvida por Poincaré (físico e 

matemático), que considerava o tempo e o espaço inseparáveis: nada existe no mundo 

físico que seja puramente espacial ou temporal. Assim, a localização relativa de um ponto é 

a sua posição em relação a outro e pode variar com o tempo e outros factores (v.g. duas 

cidade podem aproximar-se em termos temporais com a construção de uma auto-estrada, 

embora a localização absoluta das mesma se mantenha) (Ferreira et al., 1989). 

Estes dois conceitos foram amplamente debatidos a partir da década de 50 com o 

surgimento do neo-positivismo e da nova geografia e transpostos para modelos.  

Para Gregory, o espaço tem uma dimensão geográfica extremamente importante que pode 

implicar conotações físicas ou abstractas (Gregory, 1994). 

Segundo Ferreira, também o espaço social tem de igual recebido uma série de atributos, na 

forma de várias contribuições teóricas, cuja importância é crucial para a criação de um 

conceito mais vasto e pluri-disciplinar (Ferreira, 2004). 

A apropriação dos espaços foi feita de uma forma heterogénea, variando com o contexto 

histórico em que se verifica – em tempos de guerra dá-se a ocupação preferencial das 

terras altas, onde a defesa era mais fácil, enquanto que os vales, até porque mais férteis, 

eram ocupados essencialmente em tempos de paz. Varia ainda com as crenças – são 

inúmeros os exemplos de ocupação de terras motivadas por ligações às divindades; com os 

valores e os preconceitos da sociedade.  

Genericamente pode dizer-se que a apropriação dos espaços nos revela a história pessoal 

do actor (figura 1).  

 

 



 

 8

Território cultural de 
conflitos e coesões 

Mundo Real 

Sentidos 

Cérebro 

Sinais e 
informações

Percepção 

Leitura 
cognitiva  

Imagem Mental do 
Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A Construção da imagem mental a partir da realidade percebida (Adaptado 
de Fernandes, 2004) 

 

Porque são divergentes os interesses a mesma realidade pode ser focalizada de diferentes 

formas, e quando os interesses são concorrentes sobre o mesmo espaço degeneram em 

conflito cuja origem pode procurar-se em divergentes percepções dos intervenientes sobre 

as reais dimensões dos terrenos, não sendo de descurar a hipótese da mera questão 

concorrencial, a ambição pela conquista de mais espaço. 

Na actualidade, em que a propriedade está a “mudar de mãos”, são comuns os conflitos 

entre os proprietários de terrenos confinantes, que põem em causa a linha de demarcação, 

muitas vezes destruída por intervenções no terreno por eles próprias operadas. 

Por outro lado, não são raros os que, para acrescentarem mais uns metros de terra à sua 

propriedade, mudam os marcos que definem a linha divisória – porque se trata de um acto 

violador de um direito (de propriedade), mas, sobretudo, gerador de conflitos, o próprio 

Código Penal pune essa conduta. 
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No Minho, felizmente agora já muito esporadicamente, o conflito assumia tão grandes 

dimensões que chegavam a ocorrer mortes por um simples rego de água, cuja propriedade 

se disputava, ou mesmo por um naco de terreno.  

De resto, serviram de inspiração literária a resistência dos pequenos proprietários aos actos 

de despojamento das suas terras, que consideram “o seu lugar/espaço” e fazem questão de 

transmitir aos seus descendentes, porque já as receberam dos seus antepassados.             

Sobre a questão concorrencial (dois actores, com iguais interesses, que competem pelo 

mesmo espaço), Fernandes, apresenta um exemplo da literatura portuguesa, mas que 

ilustra um tipo de conflito comum na actualidade “no livro A Morgadinha dos Canaviais, 

escrito em 1868 por Júlio Dinis, é evidente o confronto entre duas perspectivas diferentes 

numa aldeia do Norte de Portugal. Por um lado, as forças do progresso, defendidas por um 

político e pelos técnicos, que pretendem a construção de uma estrada. Do outro lado, 

aqueles que defendem uma propriedade e o respectivo quintal adjacente (a “casa do 

herbanário”, que irão ser demolidos durante a construção dessa via “para o progresso”) 

(Fernandes, 2004).  

Em “Quando os Lobos Uivam”, de Aquilino Ribeiro, a reacção é contra a apropriação 

privada de um bem que se considerava público, dirigida contra quem fazia o plantio 

intensivo de árvores na serra, extirpando-a do uso do povo (Ribeiro, 1958).  

De resto, esta conflitualidade pode mesmo verificar-se no interior de um grupo, como a 

família, em que, em princípio, não era de supor que existisse, mas que vivências diversas 

criam interesses divergentes entre os seus membros, conduzindo-os a posições 

extremistas, “fenómeno” a que, de resto, se pode assistir diariamente nos Tribunais, 

sobretudo na região do Norte, onde o sentido da propriedade está mais arreigado, e a 

propriedade imobiliária é mais atomizada.   

Porque o conflito tem de ser dirimido em Tribunal, os conflituantes têm de obter provas 

assumindo ainda relevo a representação geográfica que, através do desenho ou do esboço, 

é feita pelo guarda-rios, pelo agente da Guarda Nacional Republicana, muitas vezes pelo 

“louvado” que não é mais que uma espécie de “bonuspaterfamilias”, cujos conhecimentos 

assentam numa grande capacidade de composição de conflitos e nalguma experiência de 

avaliação de terrenos, sem meios nem apetência para procurar definir a área exacta, isto é, 

para determinar as linhas divisórias. 

Porém, um desenho ilustrado no local, baseado apenas na percepção fica necessariamente 

mais exposto ao erro que o mapa elaborado com o recurso a meios técnicos precisos, como 

a sobreposição de vários elementos, provenientes de diversas fontes cartográficas 

(fotografia aérea, carta militar...).  
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Isto porque, ao ser “produzida necessariamente por um autor, encontra-se sempre afectada 

pelas prioridades que definem o seu ponto de vista e pelo quadro contextual em que esse 

mesmo autor está inserido” (Henriques, 1996). 

São os conceitos de espaços concretos, vitais, vividos e percebidos, relacionados com a 

subjectividade e diferentes escalas que caracterizam o mundo em que o Homem vive. O 

Homem é uma criatura do espaço, tanto física como psicologicamente.  

Contudo, ainda que cada pessoa viva no seu próprio mundo e perceba o espaço de forma 

diferente, certos aspectos das imagens são partilhados por grandes grupos, por efeito de 

semelhanças de socialização e de experiências comuns sobre o meio.   

Lynch, na sua obra sobre a imagem da cidade, tenta mostrar como este aspecto pode ser 

usado quando se reconstroem as nossas cidades, assim como diagnóstico sobre os 

aspectos das cidades e sobre a sua possibilidade de mudança (Lynch, 1996).  

O facto de em Geografia, o espaço (por convenção) poder ser sempre referenciado, ou 

melhor, geo-referenciado, a uma determinada localização - grelha que forma uma estrutura, 

segundo a qual duas ou, por vezes, três coordenadas (x,y,z) são necessárias para indicar 

uma localização, é muito importante quando se fala em direitos reais. Segundo Rocha há 

um mundo do direito, onde não se assegura apenas o direito aos bens, mas o poder de os 

usar e dominar, sempre e quando se entender (Rocha, 1979). González, citando o Código 

de 1867, art. 1305º e 2339º especifica esta ideia advogando que sobre a coisa objecto do 

direito de propriedade o respectivo titular é soberano, o que quer dizer que pode excluir os 

demais, do gozo da mesma (González, 2003).   

Ainda que o clássico jus utendi, fruendi et abutendi apareça agora moderado pelo fim social 

da propriedade, o titular do direito de propriedade sobre determinado terreno tem o 

exclusivo da sua fruição e do seu uso, apenas ele podendo dela dispor.     

Porém, como poderá o titular exercer um domínio pleno sobre a sua propriedade se 

desconhece quais os seus precisos limites físicos?  

A questão dos limites físicos dos prédios tem, de resto, levantado inúmeros conflitos, que 

podiam ser dirimidos com relativa facilidade se houvesse um cadastro que permitisse uma 

localização exacta das propriedades. 
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2.2. A importância da organização do espaço no 
desenvolvimento da sociedade  
 

A “propriedade” é tão antiga como o homem, podendo fazê-la remontar ao Paleolítico, 

quando o homem começou a cultivar as terras.    

Desde a Antiguidade, que o saber sobre o lugar e a sua posição na superfície terrestre foi 

fonte de conhecimento e conferiu poder. A importância do espaço geográfico na sociedade 

quer na produção de bens materiais, nas práticas culturais ou na guerra foi sempre de 

inquestionável valor (Navarro, 2005a). 

A importância do espaço numa sociedade é de tal ordem, que chega a condicionar o 

projecto político, podendo mesmo afirmar-se que o projecto político varia consoante o 

sistema económico da propriedade em que se insere.  

Roma, para além de todo o resto, que é muito, deixou-nos uma série de conceitos e 

princípios relacionados com o direito de propriedade, que ainda hoje se conservam actuais, 

independentemente da evolução actualista das suas definições.  

A antiga sociedade romana começou por ser uma sociedade agro-pastoril e esclavagista, 

onde dominava uma economia fechada e que se encontrava organizada em pequenos 

grupos – “famílias”. Estes grupos eram fortemente centralizados, mas apresentavam uma 

estrutura não igualitária, rígida e despótica, subordinada ao poder absoluto do “pater”, que 

era o único sujeito do domínio, ou seja, o único titular do direito de propriedade (Navarro, 

2005a). 

As modificações profundas nesta estrutura clássica só se produziram com o império, já que 

o imperador assume-se como o único titular dos latifúndios e também o “pater” deixa de ter 

o exclusivo da propriedade, adquirindo os filhos também a capacidade de serem donos de 

bens.    

O modo de produção esclavagista, próprio dos romanos, foi sendo substituído, na Europa 

Ocidental, pelo modo de produção feudal. No início da Idade Média, o principal meio de 

produção era a terra que pertencia ao dominador que a tinha conquistado. Mas a breve 

trecho, este viu-se obrigado a deixar o cultivo e a direcção da exploração das terras aos 

dominados. Assim a titularidade do domínio pertencia ao senhor feudal e a titularidade de 

exploração ao vassalo (Navarro, 2005b).  

Ainda na Idade Média, as actividades industriais sofrem um grande desenvolvimento, bem 

como a actividade comercial, com a reconstrução dos meios de comunicação, começam a 

surgir intercâmbios entre as várias regiões e surge a figura do “mercator” – homem 

aventureiro que procedia a importantes contactos comerciais.  
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Com o alargamento do mercado, foram sendo criadas novas necessidades, o “mercator”, 

torna-se num empresário, num produtor, e os artesões privados, deixam de produzir apenas 

para o Burgo e passam a trabalhar por conta do mercador-empresário, surgindo então a 

divisão de tarefas no processo produtivo (Navarro, 2005b). 

Nasce assim a manufactura e também com ela um novo modo de produção, o capitalismo, 

que se inicia como poder económico e só mais tarde se torna num poder político, com a 

destruição do feudalismo operada pela Revolução Francesa, que traz o novo ideal do 

capitalismo – livre especulação no comércio para conseguir maiores lucros, maior 

acumulação e maior apropriação. 

Com a evolução do domínio do sistema capitalista passa-se de uma fase de concorrência 

perfeita para uma fase monopolista e desta, para uma fase monopolista de Estado, que é 

substituída por um estado intervencionista que passa a regular a luta da concorrência e todo 

o tráfico económico (Alford et al., 1991). 

Com a Segunda Revolução Industrial, as grandes empresas e multinacionais começam 

também a dominar.  

Em meados do séc. XIX questiona-se quem é o legítimo sujeito do direito de propriedade: o 

indivíduo, o grupo ou o Estado? 

É então que surge o Socialismo, que faz sua a tese de Proudhon, segundo a qual «a 

propriedade é um roubo», em directa oposição à Declaração dos Direitos do Homem de 

1789, incluída no Código Napoleónico, que erigiu a propriedade privada em direito 

“inviolável e sagrado”, e veio a tornar-se em lei fundamental da burguesia capitalista 

(Proudhon, 1997).  

O que a História nos diz é que ao longo dos tempos, e mesmo agora, o vínculo apropriativo 

pode ser individual, familiar, tribal, colectivo cooperativo, ou estatal, e entre os dois 

extremos – o do capitalismo selvagem, que erige em bem absoluto a propriedade individual, 

e o socialismo colectivista que praticamente a recusa – a razão e a experiência adquirida ao 

longo dos séculos apontam para uma posição mais conforme à dignidade humana, que 

realça o carácter social de toda a propriedade.  

Em suma, o espaço do qual o ser humano se apossa é reconhecido, em qualquer período 

histórico, como um objecto da produção. O acto de produzir é igualmente o acto de produzir 

espaço.  

Tal como se alteraram os modos de produção, também se modificaram as relações entre o 

homem e a natureza, o que impõe simultaneamente novas localizações e uma nova 

organização do espaço geográfico.  
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Actualmente o espaço físico, pelo menos em algumas áreas, já não assume tanta 

preponderância na “produção”, já que com o desenvolvimento da tecnologia, e sobretudo 

com o desenvolvimento da “Internet”, mesmo na gestão do espaço, o saber é um factor 

central. O real valor das empresas e organizações depende cada vez mais das ideias, da 

visão e da informação, assim como nos dados que estes controlam. 

Mais do que em qualquer outro período histórico, podemos falar de um espaço total em 

tempo real. Domina a globalização a um nível mediático, político e empresarial. Os actuais 

Estados estão presos a uma rede de novas relações que se estendem desde o nível local 

até ao global (Mateus, 2005). 

O caso mais exemplar desta globalidade é a União Europeia. As leis deixam de ser criadas 

apenas por um país e passam a ser transpostas de um direito comunitário. São organizadas 

cimeiras, de onde saem decisões vinculativas, encontros e congressos onde se debatem 

problemas e se definem prioridades que, para se imporem aos Estados, são convertidas em 

regulamentos internacionais.  

 

 2.3. A representação do espaço geográfico  
 

A representação cartográfica, sobretudo por meio de mapas, foi sempre um meio utilizado 

pelo Homem como forma de organizar o conhecimento sobre o espaço, surgindo assim, 

como um elemento necessário e sem o qual era difícil ao Homem compreender, modificar 

ou ordenar o espaço.  

Para Turnbull, o mapa é a metáfora não apenas para o território que representa mas 

também para a cultura que a criou. O mapa representa não só o território físico, mas 

também como as diferentes culturas expressaram a sua relação com a terra: dominação – 

religiosa, ideológica, cultural e política (Turnbull, 1993). 

 

2.3.1. Sinopse da evolução cartográfica  
 

Desde os tempos mais remotos que o homem, representa em esboços e desenhos o 

território em que se move.  

Contudo, foi apenas no séc. II D.C., que com Ptolomeu (sec. II D.C.) se iniciou o que se 

pode designar progresso cartográfico, cuja influência perdurou até ao Renascimento 

(Thrower, 1996). 
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Durante o Renascimento, as viagens ultramarinas levadas a cabo pelos europeus e a 

invenção da imprensa na Europa, permitiram uma nova estimulação da produção 

cartográfica e o seu desenvolvimento (Subirana, 2002). 

Com a Revolução Industrial, ao longo do século XIX, em muitos países são criados 

organismos topográficos oficiais com a missão de elaborar mapas do seu território e 

recolher todo o tipo de dados de carácter geográfico. Começam, deste modo, a surgir 

mapas de uso do solo e mapas geológicos e mapas de comunicações. Cartografaram-se 

um grande número de características populacionais, tais como a pobreza, o crime, as 

condições sanitárias e as doenças. Começa a reconhecer-se a importância da 

representação espacial como contributo para a compreensão destes fenómenos (Dodson, 

1993). 

Na actualidade, o desenvolvimento tecnológico, e a revolução técnica associada a este, 

afectou o desenvolvimento de todas as ciências, sendo a Cartografia uma das ciências que 

mais terá sentido a influência desta revolução. 

Hoje em dia os mapas constituem uma fonte importantíssima de informação, pelo que a sua 

presença nos espaços públicos é habitual, apresentando muitos e variados suportes e 

formatos. Também os mass media os utilizam com a maior das frequências - os mapas do 

tempo, por exemplo, passaram já a fazer parte do quotidiano dos telejornais, assim como 

dos próprios jornais, bem como o recurso ilustrativo da previsão e ocorrência de catástrofes 

naturais.  

 

2.3.2. A importância actual do mapa 
 

Sem querer aprofundar a história da cartografia, pretendia-se com a abordagem anterior 

realçar a importância dos mapas como meio de comunicação de informação, responsáveis 

por um conhecimento que se vem desenvolvendo desde a pré-história, como o seu 

conteúdo se alterou no decurso do tempo, ao sabor das mudanças, mais gerais, operadas 

ao nível das mentalidades e culturas, mantendo no entanto, em comum, uma linguagem 

muito própria que permite sintetizar informações e representar temas (conteúdos). 

Sem mais territórios para conquistar, a cartografia e a geografia dos nossos dias têm outro 

objectivo mais transcendente: servir como ferramenta para a tomada de decisões. Além da 

técnica para levantar informação converteram-se numa ciência que permite comparar 

informações actualizadas, correctas e úteis dirigidas àqueles que têm como 

responsabilidade tomar decisões e a adequada organização do espaço.  
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Como campo de aplicação recente e, por isso, ainda em desenvolvimento, mas não menos 

importante, é o de auxiliar técnico na área da justiça, mormente nos direitos reais – 

localização de terrenos, definição das suas fronteiras, determinação correcta da sua área, 

etc. 

Podemos, assim, concluir que a representação da informação geográfica é, hoje, utilizada 

em áreas tão variadas como a defesa, a economia, a história, a demografia, a etnografia, a 

geologia, a geomorfologia, a saúde, o urbanismo, a criminalidade, e, mais recentemente, a 

justiça, entre muitas outras.  

Segundo Neves o mapa é claramente uma abstracção da realidade, uma representação 

simplificada para providenciar a informação necessária para determinado objectivo. Como 

com todos os mapas (ou modelos) a sua efectividade dependerá do presumido 

conhecimento dos utilizadores (Neves, 2002). Porém, à medida que cresce a capacidade de 

intercâmbio da informação no âmbito mundial, a linguagem simbólica torna-se cada vez 

mais importante e a sua internacionalização com maior interesse (Subirana, 2002). 

 

2.4. A análise espacial e os Sistemas de Informação 
Geográfica 
 

O surgimento dos SIG na década de 60, e a sua popularização nos anos noventa, do século 

XX, revolucionaram a forma de criar e manusear a cartografia através de ferramentas 

informáticas que associam elementos espaciais com bases de dados. Os SIG permitem a 

análise e a gestão do território através da cartografia digital, fazendo-o de uma maneira 

rápida e efectiva. 

Hoje, em pleno domínio dos SIG, uma relevante produção de mapas é representada 

rapidamente: os sistemas de visualização automática criam mapas nos quais se encontra 

representada a informação geográfica para problemas espaciais específicos (Mark, 2003). 

Segundo Bernhardsen o uso dos computadores abriu uma vasta e nova potencialidade na 

forma de comunicar, na análise envolvente e na tomada de decisões. O mundo real pode 

ser armazenado e processado em dados que podem ser posteriormente analisados de 

simplificadas formas conforme os interesses e necessidades (Bernhardsen, 1999). 
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2.4.1. Os Sistemas de Informação Geográfica 
 

Não existe uma definição formal e consensual para o conceito de SIG. Segundo Pickles, 

citado por Heywood, os diferentes conceitos de SIG dependem de quem os define, dos seus 

conhecimentos e dos seus pontos de vista, mudando tão rapidamente quanto a evolução 

das tecnologias e aplicações desenvolvidas (Heywood et al., 2002). 

Para Mark, um SIG é um sistema de computador para armazenar, tratar, manipular, analisar 

e visualizar atributos de dados geográficos. Podem incluir informação física, biológica, 

cultural, demográfica ou económica, são ferramentas valiosas em ciências da natureza, 

sociais, médicas e de engenharia, assim como na gestão e planeamento (Mark et al., 1996). 

Segundo Painho, uma definição mais ampla pode ser expressa através de um diagrama 

conceptual dos componentes de um SIG, que incluem tecnologia, dados, organizações, 

métodos e áreas de conhecimento, que são necessários para as actividades práticas de 

concepção, criação e funcionamento do SIG (Painho et al., 2002). 

A possibilidade de interacção via Web, é para Longley, o mais importante, na definição de 

SIG, sem a qual não era possível a rapidez de comunicação de partilha de informação 

digital, excepto entre um pequeno grupo de pessoas à volta do computador (Longley et al., 

2005).   

Actualmente, vários autores têm-se debruçado sobre a necessidade de se reconhecer 

ciência nos SIG, colocando-se a questão: GIS for science or Science of GIS?  

Surge assim, o conceito de Ciência de Informação Geográfica (CIG), que se tem 

desenvolvido significativamente nos últimos anos e dedica-se ao desenvolvimento e uso de 

teorias, métodos, tecnologias e dados para perceber os processos geográficos, relações e 

modelos. A transformação de dados geográficos em informação útil é central em CIG (Mark, 

2003). 

Também para Heywood e Longley a CIG estuda os conceitos fundamentais que advêm da 

criação, manuseamento, armazenamento e utilização da informação geográfica, 

implementados e explorados através de SIG (Heywood et al., 2002 e Longley et al., 2005). 

Ainda para Marble a CIG é um conceito integrado que engloba os SIG e a análise espacial, 

de modo a fortalecer ambas as áreas e aumentar consideravelmente a sua eficiência 

individual e colectiva (Marble, 2000). 
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2.4.2. A representação espacial em SIG 
 

Todos os SIG são representações informáticas de alguns aspectos do mundo real. Os SIG 

representam uma visão simplificada do mundo, cuja realidade é impossível de representar 

no computador. Essa simplificação do mundo real é frequentemente designada por modelo.  

As definições de modelo são inúmeras e variadas como ilustra a seguinte citação retirada 

de Haggett: “Um modelo pode ser definido como uma teoria, uma lei, uma hipótese, uma 

ideia estruturada. Pode ser uma função, uma relação ou uma equação. Pode ser uma 

síntese de dados. O mais importante do ponto de vista geográfico, é que também pode 

incluir raciocínios sobre o mundo real, sobre o significado da representação no espaço 

(modelos espaciais) ou no tempo (fornecer modelos históricos)” (Haggett et al., 1976). 

Criar um modelo de dados implica a recolha contínua de amostras da realidade e posterior 

representação numa forma abstracta, como se o espaço fosse povoado por objectos 

“abstractos” (Maguire, 1999).  

São utilizados fundamentalmente dois modelos de dados: modelo vectorial (pontos, linhas e 

polígonos) e modelo raster (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo raster e vectorial (Araneda, 2002) 

 
O modelo permite, assim, ao investigador entender melhor as relações espaciais entre 

diferentes elementos de um sistema, através de um domínio espacial, temático ou temporal. 

A construção adequada de um modelo obriga-nos a descobrir os parâmetros-chave, as 

variáveis, as relações, os processos, as estruturas e escalas envolvidas num determinado 

sistema; ajuda-nos a melhorar o conhecimento sobre o funcionamento dos sistemas; 

permite-nos extrapolar para lá do nosso estudo (quer espacialmente, quer, por vezes, 
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temporalmente); permite-nos interpolar valores de variáveis para os quais não existem 

valores, assim como inferir informação sobre propriedades não mensuráveis ou não 

medidas através do uso de variáveis relacionadas (Seixas, 2002).        

Para Manguire, são 10 as principais funcionalidades dos SIG, que seguem uma lógica 

progressiva da criação de um projecto em SIG: (1) capturar; (2) transferir); (3) validar e 

editar; (4) armazenar e estruturar; (5) reestruturar; (6) generalizar; (7) transformar; (8) 

questionar (9) analisar; e (10) exibir (Maguire, 1999).  

Os SIG foram desenvolvidos e adaptados para realizar muitas funções diferentes, operando 

sobre diversas fontes e quantidades de dados que conjuntamente com a possibilidade de 

visualização geográfica os distinguiu dos restantes sistemas de informação.  

 

2.4.3. Aplicações dos SIG 
 

Em termos muito gerais, a aplicação dos SIG pode ser classificada, segundo Longley, do 

ponto de vista da utilização tradicional, da utilização em desenvolvimento e das novas áreas 

de utilização. As aplicações tradicionais incluem a militar, a governamental, a educação e os 

utilitários. Em meados dos anos noventa do século passado inicia-se um grande 

desenvolvimento no número de utilizadores ligados à área dos negócios, tais como bancos, 

serviços financeiros, transportes logísticos, e marketing. Nos primeiros anos do século XXI 

emergem novas áreas voltadas para o futuro, que são utilizadas em pequenos escritórios ou 

em ministérios, por pessoas singulares ou por grandes grupos, bem como em estudos 

relacionadas com a segurança, a inteligência, e até no desenvolvimento e no planeamento 

de medidas contra o terrorismo (Longley et al., 2005). 

Actualmente, de facto, compreender a distribuição espacial de dados oriundos de 

fenómenos ocorridos no espaço constitui um grande desafio para a elucidação de questões 

centrais em diversas áreas do conhecimento, seja em saúde, ambiente, geologia, 

agronomia, arqueologia, planeamento, marketing, segurança pública, dentre outras.     

Também por parte dos governos há uma sensibilização crescente para a importância da 

informação geográfica, pela facilidade na localização, na caracterização, e no acesso e 

integração com outros dados, que podem representar um papel de suporte importante, 

mesmo crucial, à sua actuação. Para garantir tais objectivos, muitos países iniciaram já o 

desenvolvimento das suas infra-estruturas de “Dados Espaciais” (Spatial Data 

Infrastructures) (Julião, 2003a).  

 

 



 

 19

3. A GEOGRAFIA E A LEI 
 

Partindo do pressuposto que tudo é regido por normas1 e que mesmo os objectos naturais, 

como os rios, os lagos, as florestas e as montanhas, têm uma definição legal, procura-se 

entender as complexas interacções entre espaço/paisagens, lei e sociedade. As análises 

recorrem, por isso, ao estudo da interacção entre a legislação referente a um dado local e a 

organização do espaço, nas suas diferentes escalas. O objectivo é contribuir para a 

organização do espaço procurando as combinações dos fenómenos socioeconómicos e 

legislativos num determinado território. 

Ao estudo da Lei, como conjunto de normas provenientes dos órgãos do estado com 

poderes legislativos e regulamentares, cujo cumprimento visa a organização da sociedade, 

somam-se conteúdos temáticos tais como: implicações legais na continuidade e mudanças 

nas paisagens; as modificações da lei e das paisagens determinadas por concepções de 

justiça; a consideração do justo e do injusto pelas diferentes sociedades; espaços legais 

(públicos e privados); a propriedade e a cidade; a globalização e a lei; a importância da lei 

na estrutura da vida social; perspectivas espaciais de justiça criminal; a geografia como 

apoio à decisão jurídica, entre outros temas. 

A relação entre a Geografia e a Lei tem sido explorada, na forma de várias contribuições 

teóricas, sobretudo na literatura anglo-saxónica e praticamente restrita aos EUA, mas cuja 

importância é crucial para o surgimento e desenvolvimento de uma discussão e reflexão 

mais alargada e adaptada a outros contextos. 

Algumas dessas contribuições serão, aqui, brevemente mencionadas. 

 

3.1. A relação entre a paisagem e a Lei 
 

A relação entre a paisagem e a Lei foi o ponto de partida dos trabalhos do Centre for 

Advanced Study at the Norwegian Academy of Science and Letters, de Oslo, durante o ano 

                                                 
1 As Leis definem os limites de um direito ou de uma reserva. Os objectos legais do território são 
normalmente descritos pelos limites que demarcam onde um direito ou uma restrição termina e onde o 
próximo direito ou a próxima restrição começa assim como os conteúdos desse direito. 
Exemplos de objectos legais do território são: 
- Parcelas de propriedade privada; 
- Zonas onde existem tradicionalmente direitos; 
- Unidades administrativas tais como países, regiões, distritos e concelhos; 
- Zonas de protecção das águas e da natureza assim como da protecção contra o ruído e a poluição 
do ar; 
- Zonas balneares; 
- Domínios onde a exploração de recursos naturais é permitida (Kaufmann, 1998). 
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lectivo 2002/2003, através de um conjunto de seminários, workshops e conferências cuja 

discussão incidiu, essencialmente, sobre:   

- A reflexão sobre os conceitos históricos de paisagem, encarados como uma expressão da 

lei, justiça e prática cultural e especialmente relacionados com a regulação comunitária da 

terra e outros recursos comuns.  

- A continuidade e a mudança da paisagem, vistas ambas como uma manifestação física e 

cultural da actividade humana e das instituições, com um relevo especial no papel da 

legislação e da “customary law” para moldar a paisagem numa perspectiva histórico-

geográfica. 

- As implicações legais e impactes das políticas ambientais na paisagem actual, relativas 

especificamente aos valores comuns ligados à paisagem e à administração dos recursos. 

O tema central das principais conclusões foi a discussão das várias conceptualizações de 

paisagem.   

Historicamente, o uso do termo “paisagem” na linguagem germânica (incluindo a 

escandinava) ligava-o intimamente à lei. Termos como landskapslover em Norueguês, 

landskabslover em Dinamarquês e landskapslagar em Sueco, significavam literalmente “leis 

da paisagem”. Leis no sentido de normas regulamentares locais, baseadas nos costumes e 

hábitos das pessoas, embora sujeitos à influência externa do direito canónico.  

A paisagem é vista não apenas como um simples território ou cenário, mas também como 

uma expressão de lei, justiça e cultura. 

Com o Renascimento, o conceito de “paisagem” passa a abranger a sua representação 

pictórica. Por outro lado, os Estados começam a ganhar importância e a interferir na 

transformação da paisagem (v.g. regulamentando as culturas, promovendo a florestação).     

Um terceiro conceito de paisagem, no sentido da terra como um recurso, reflecte a forma 

como ela tem vindo a ser transformada pelo trabalho produtivo, servindo como base 

material para a reprodução da vida social (produção de bens e acumulação de riqueza).   

Um povo molda a sua paisagem de acordo com a ideia que tem de “práticas apropriadas” e 

“práticas inapropriadas”, pelo que numa outra acepção do conceito pode relacionar-se a 

paisagem com a moral, com o que é próprio ou impróprio, bom ou mau, podendo o sentido 

que lhe é dado variar com os diferentes grupos.  

Numa perspectiva cultural, as paisagens são ainda expressas por narrativas, faladas ou 

escritas, narrativas descritivas de lugares, narrativas históricas e pessoais, e podem ser 

expressas por acções, como rituais, jogos e reivindicações.  
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A principal conclusão é a de que os costumes e a lei moldam as paisagens mas o inverso 

também é verdadeiro: o costume e a lei também se formam da relação (lida) com as 

características e os desafios das paisagens particulares. Para vários autores a diferenciação 

das paisagens europeias é tão devida à diferença de costumes e sistemas legais, como à 

geografia física. 

A conservação das heranças naturais e culturais foi de igual modo discutida sob diversos 

pontos de vista, colocando-se vários desafios. 

Ainda que a herança natural e a herança cultural sejam geralmente tratadas como duas 

esferas separadas, os mecanismos, as implicações e os impactes da definição da paisagem 

como herança são largamente semelhantes em ambos os casos.  

Um primeiro desafio é saber lidar com a herança como algo dinâmico preferivelmente a 

estático. A conservação é frequentemente criticada por implementar um desejo aparente 

que através de inflexíveis regulamentos consiga “congelar” a paisagem do passado, o que é 

contraproducente com a natural continuidade e mudança sempre presentes nas paisagens 

físicas e nas manifestações culturais de paisagem.  

Um segundo desafio é como incluir aspectos intangíveis de herança com os aspectos 

materiais tangíveis. Exemplos de aspectos tangíveis (materiais) são os edifícios, os 

artefactos, enquanto os intangíveis se referem a processos e produtos não materiais, como 

habilidades e histórias orais, rituais. Os primeiros são mais fáceis de administrar que os 

últimos que são, por isso, frequentemente negligenciados e inevitavelmente se perdem com 

o passar do tempo.  

Este desafio coloca várias questões importantes: que herança da paisagem estamos nós a 

proteger e de quem e de quê, um vez que a herança nunca é neutra? Quem define o que é 

ou não herança? Como é que os interesses da comunidade local devem ser definidos e 

salvaguardados se entrarem em conflito com os interesses, também reconhecidos como 

legítimos, de grupos de gestores/investidores representados por diferentes níveis 

administrativos? Finalmente, como podemos nós resolver o dilema de reconhecimento dos 

direitos locais se afirmamos o princípio democrático de um homem / um voto, em que os 

votos dos locais se diluem no universo dos votantes? 

Por último, o terceiro desafio é como alargar a herança de forma a torná-la um processo-

orientado e não simplesmente um produto-orientado. É sobretudo em áreas protegidas que 

se debatem concepções de justiça ou injustiça, de que foi exemplo a exclusão dos 

indígenas e de outros grupos minoritários, uma vez que o que é considerado moralmente 

correcto ou razoável para o colectivo, pode não o ser para esses grupos - por vezes, sob a 

motivação da protecção das espécies criam-se áreas de atracção turística, sem que os 
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autóctones se vejam compensados pelas perdas que lhes provocam aquelas acções ditas 

de protecção.   

A justiça ambiental requer assim, uma forma de democracia que procure equilibrar as regras 

da maioria com a sensibilidade para os interesses das minorias locais (Jones, 2006). 

Sobre esta temática debruçaram-se igualmente outros autores, como Rutherford que na sua 

obra “ Uso de terra e Sociedade: Geografia, Lei, e Política Pública” examina a história, a 

prática actual e as necessidades de planear e regulamentar o uso da terra nos Estados 

Unidos (Rutherford, 2004). A partir de um voo de “corta-mato”, o autor aproveita para ilustrar 

o que a geografia é em toda a parte, descrevendo as mudanças da paisagem e como isso 

se desenrola na sua perspectiva para de seguida reflectir sobre a "procura do geógrafo em 

discernir ordem, processo e coerência na aparentemente casual sequência de imagens". De 

seguida aproveita para expor as questões fundamentais da geografia: Porque é que este 

lugar está transformado/desenvolvido do modo como está? Que benefícios e custos 

resultam do uso da terra, para quem revertem e quem os suporta? Como poderíamos 

administrar melhor os nossos recursos?  

Com formação em advocacia e geografia usa a sua prática e a longa experiência para 

responder a estas questões sobre a paisagem Americana. Relaciona a complexa “tapeçaria” 

do uso da terra norte-americana, com um conjunto de factores físicos, económicos, culturais 

e outros, mas foca-se principalmente no papel que a lei desempenha no modo como os 

humanos usam os seus recursos e planeiam os seus modelos de decisão (Norton, 2006). 

Os tópicos analisados incluem:  

- "A interacção de geografia e lei na política de uso da terra”; 

- "O desenvolvimento histórico da resposta aos problemas urbanos no séc. XIX”; 

- "Importantes casos legais de uso da terra, nos Estados Unidos, durante o último século, 

incluindo leis actuais”; 

- "Forças e fraquezas da experiência americana com zonamentos e medidas/leis 

relacionadas”; 

- "Técnicas empregues pelo estado e governos locais para dirigir planeadores em práticas 

de crescimento responsáveis”;  

- "A protecção de áreas húmidas, ‘floodplains’, zonas litorais, e áreas agrícolas”; 

- "O que foi realizado e o que permanece inadequado em relação à administração 

contemporânea do uso da terra urbana” (Rutherford, 2004). 

Também Fernandes, na sua dissertação de doutoramento aborda a problemática dos 

conflitos territoriais decorrentes da sustentabilidade, pelo facto das paisagens serem 
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cenários de encontro, coexistência e sobreposição, nem sempre em harmonia, de diferentes 

actores, da qual resulta uma grande heterogeneidade devido aos diferentes modos de 

percepção dessas paisagens, de diferentes vias e modos de apropriação geográficos. 

Defende ainda que as áreas protegidas são espaços de múltiplas apropriações: actores, 

ameaças e conflitos, por se desenharem áreas de protecção em territórios que já faziam 

parte da vivência de comunidades humanas, o que terá, muitas vezes, prejudicado as 

populações locais, vítimas da desintegração de práticas até aí relevantes para o seu 

quotidiano. 

Questiona-se ainda sobre a funcionalidade das áreas protegidas e o seu papel nas 

dinâmicas de desenvolvimento das populações envolvidas, debatendo-se com questões 

como: Quais os efeitos da institucionalização das áreas protegidas nas populações locais? 

Estas limitam-se a reagir a imposições descendentes, alimentando, por essa via, os 

conflitos referidos? Ou têm retirado benefícios? Como se têm articulado interesses que nem 

sempre são consonantes? (Fernandes, 2004). 

 

3.2. O espaço público e a Lei 
 
Falar de espaço público é falar de espaços materiais como ruas, praças, e parques, e outros 

espaços semelhantes que são partilhados com estranhos. Tais espaços são públicos, não 

simplesmente porque são “pertença pública”, mas porque são espaços onde é formada, 

controlada e contestada a “esfera pública” (Blomley, 2001). 

Para Serpa, o espaço público urbano é um espaço da acção política e “arena” para 

manifestações de diferentes ideias de cultura, que nas sociedades contemporâneas é visto 

como um motivo de conflito de interesses, um conflito pela sua definição, pelo seu controle 

e pelos benefícios que assegura (Serpa, 2007).  

Os espaços públicos podem definir-se de acordo com a sua acessibilidade, sendo os 

espaços livres as vias públicas, praças e jardins (usos múltiplos), os espaços 

temporariamente livres, os espaços semi-especializados, como os centros comerciais, as 

galerias e alguns parques e finalmente, os espaços com controlo de acesso, como os 

espaços especializados, de que são exemplo os pontos de comércio, serviços e instituições. 

Tal definição implica uma variedade de leis e regulamentos, cuja aplicação levanta algumas 

questões. Assim, por exemplo, Ellickson, citado por Mitchell, defende a regulação legal de 

certos tipos de “comportamentos impróprios crónicos” em espaços públicos, enquanto ele 

vê tais ordenações como um fomento de guerras de classes (Mitchell, 2001). 
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De facto, ao estabelecermos limitações comportamentais podemos estar a interferir 

directamente com a espontaneidade dos comportamentos e a contribuir, por exemplo, para 

a exclusão de sem-abrigo - afinal, que comportamentos deverão ser considerados 

impróprios? Serão as grafitis, os peditórios, o dormir e urinar na rua, que são 

comportamentos de sobrevivência de grupos como os sem-abrigo...?  

Isto, porém, entra em dialéctica com a constatação de que os comportamentos ditos 

“impróprios” conduzem à degradação das áreas e as áreas degradadas perdem a atracção 

que antes tinham e passam a ser evitadas, perdendo o seu potencial interesse de lugar 

público, considerado como local de reunião, convívio e passeios comunitários.    

Sobre esta questão, Mitchell propõe uma visão tripartida do espaço em zonas que são mais 

ou menos reguladas, permitindo que as pessoas se organizem elas próprias de acordo com 

os seus próprios comportamentos e necessidades (Mitchell, 2001). 

Contudo, para Correia, as diferentes classes e subclasses, as culturas e subculturas, os 

grupos de interesse e minorias associativas são objecto de uma recomposição crescente 

(Correia, 2005), o que poderá conduzir a um excesso de regulamentação com necessidade 

de revisões e actualizações constantes. 

Para Almeida, a consequente remix de culturas e a fragmentação da estrutura social não 

têm campo de convivência suficiente devido à escassa partilha de valores e normas de 

comportamentos comuns, que se reflectem no espaço público. Contudo, os fenómenos 

evolutivos do tecido urbano, através da sua contínua e simultânea retransformação, têm 

conduzido os espaços públicos a um distanciamento da representatividade política e social 

para se aproximarem do deslumbramento da cultura extasiante do consumismo global 

(Almeida, 2004). 

Também Mitchel vê a regulação do espaço público motivada não pela tentativa de nele 

restaurar o civismo, mas dirigido pela “lógica infernal” da globalização, a qual, na tentativa 

de atrair investimentos globais, obriga as cidades a limparem as suas ruas das mesmas 

pessoas que são as vítimas da nova economia (Mitchell, 2001). 

Estes temas são exemplos de reflexões em torno da relação da lei, da justiça e do espaço 

público que poderia alargar o debate a duas escalas diferentes, às leis estatais ou às leis e 

regulamentos municipais. 

O importante é que se definam normas que tenham em conta a cidadania, para que 

permitam, tal como defende Almeida, que o espaço público desempenhe um papel chave 

para a melhoria da qualidade de vida, conjugando estratégias de desenho urbano que 

promovam um novo sentido de identidade, reconhecimento pessoal e colectivo, a inclusão e 

o convívio de vários grupos e gerações (Almeida, 2004).  
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3.3. Perspectivas espaciais da criminologia 
 

A área da criminologia foi das que mais acompanhou o desenvolvimento da tecnologia. A 

análise de dados do crime que outrora exigia um esforço intensivo de trabalho, com o 

desenvolvimento da informática, da tecnologia e com o aparecimento dos SIG está agora 

bem mais facilitada, quer na recolha e armazenamento, quer na distribuição, análise e 

interpretação dos dados de crime.  

O recurso a SIG, assim como a tecnologias relacionadas com GPS e sensores remotos são 

utilizados na investigação de crimes, na rentabilização de recursos, e para diagnosticar a 

efectividade da prevenção do crime e orientar as iniciativas policiais para a comunidade 

(Leipnik et al., 2002). 

A integração de informação sobre acessibilidade de ruas e estradas, da localização dos 

materiais perigosos, localização específica de certo tipo de negócios (v.g. lojas de bebidas 

alcoólicas, bares, entretenimento de adultos), alojamento de delinquentes, etc., permite um 

planeamento e uma reacção mais efectiva da polícia, dos bombeiros, e de outras entidades 

que visam a execução da lei (ESRI, 2007). 

A combinação de múltiplos conjuntos de dados “datasets” (como o cruzamento de 

informação da taxa de abandono escolar, do perfil dos vizinhos, das ofensas juvenis 

relatadas, grupos de alto risco (gangs, gunas, traficantes de droga...) num SIG possibilita o 

conhecimento da comunidade e das medidas a adoptar para acautelar situações de conflito 

(ESRI, 2003a). 

As capacidades de Internet/intranet permitem a circulação rápida de informações no interior 

e entre as diversas instituições (serviços de apoio social, polícias, tribunais, etc.) (ESRI, 

2006). 

Os SIG fornecem as ferramentas e a capacidade de análise para a melhoria do 

desempenho e tempo de resposta das forças policiais, de uma administração mais eficiente 

dos recursos, da melhoria da produtividade e melhor distribuição da carga de trabalho (v.g. 

a localização da residência de indivíduos em liberdade condicional e em actividades de 

liberdade vigiada, permite a definição da “melhor rota” para os encarregados das vigilâncias 

às residências ou relatos das actividades realizadas. Também a possibilidade da localização 

de veículos automatizados (AVL) como os veículos de patrulha, aeronave, e watercraft, são 

informação crucial para detectar os agentes mais próximos, definir estratégias tácticas tais 

como criar um perímetro para prender um sujeito/individuo e, mais importante, assegurar a 

segurança do agente policial) (ESRI, 2003b).  



 

 26

Em Portugal os SIG são utilizados na vigilância dos arguidos em situação de prisão 

domiciliária ou “vigilância electrónica”, sendo este um exemplo de aproveitamento da 

tecnologia em benefício não só do indivíduo como da sociedade já que relativamente àquele 

se evita que sofra os efeitos perniciosos da prisão, sem que, com isso, se deixe de o isolar 

do ambiente em que poderá ter cometido o crime, e a sociedade ganha porquanto deixa de 

ter gastos com um prisioneiro.         

Pela capacidade de partilha de informação rápida, os SIG têm servido de apoio a problemas 

estratégicos e tácticos como nas operações de procura e salvamento, desastres, terrorismo, 

entre outros. 

Finalmente, os SIG têm ainda sido utilizados, no estudo de padrões espaciais, de grande 

valor para o investigador ou analista criminal. A classificação de crimes por área geográfica, 

data, tempo, o modus operandi e as características do criminoso permitem o agrupamento 

de categorias semelhantes que se revelou útil para identificar potenciais criminosos. Rhodes 

e Conly, citados por Warren, descobriram que os raptos tendem a ocorrer em áreas 

caracterizadas pela construção recente, renovações urbanas e alojamentos temporários. 

LeBeu, citado pelo mesmo autor identificou um padrão segundo o qual cada um dos 

raptores regressa, normalmente, à área de uma ofensa anterior. Canter e Larkin, citados no 

mesmo artigo, descobriram que 91% dos ofensores tiveram na realidade, os seus crimes 

localizados dentro de uma região circular precisa e que 87% dos ofensores viviam dentro 

dessa área circular. Os ofensores pretos ofendem perto das suas residências mais do que 

os ofensores brancos, os raptores em série mais jovens vivem mais perto das suas vítimas 

do que os raptores mais velhos, enquanto os raptores que manifestam rituais mais 

complexos na execução do crime é mais provável que tenham viajado maiores distâncias 

para encontrar as suas vítimas (Warren et al., 1998). 

Os mapas mentais e cognitivos têm sido utilizados igualmente na procura da localização 

mais provável da residência do raptor. Warren compila estudos de vários autores que 

sugerem que as vítimas de potenciais crimes não são distribuídas uniformemente pelo 

espaço - a ocorrência de um crime numa cidade é altamente padronizada e só pode ser 

entendida se for tido em conta o “ambiente subjectivo” do raptor. Eles enfatizam que os 

potenciais criminosos não percorrem a cidade inteira à procura de um alvo, antes escolhem 

alvos dentro do seu espaço mais conhecido. Razão pela qual é possível delimitar um buffer 

ao redor do lugar de residência do ofensor e um outro ao redor da sua casa, onde as 

ofensas se tornariam menos prováveis pelo facto de aumentar a probabilidade de serem 

conhecidos. 

Outros autores destacam a importância dos “pontos de âncora” na vida e movimento de 

uma pessoa, realçando que os assaltantes procuram ficar perto dos seus “pontos de 
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âncora”, pelo que um assaltante tende a operar preferencialmente em áreas mais familiares 

(Warren et al., 1998). 

O estudo dos mapas de crime partilhados pelos departamentos da polícia com os grupos 

comunitários demonstra a necessidade de ter em conta os efeitos dos mapas sobre as 

percepções dos cidadãos e o medo que têm do crime. Um esboço experimental 

desenvolvido por Groff foi utilizado para medir “o medo de crime e a percepção de 

segurança pelos residentes em diferentes áreas de Redlands CA. Alguns dos resultados 

apontam no sentido de que os residentes que viram qualquer tipo de mapa afirmassem ter 

menos medo do que aqueles que viram tabelas estatísticas. De igual modo, alguns dos 

entrevistados que viram mapas de símbolos graduados afirmaram terem menos medo que 

os que viram mapas de densidade ou estatística tabelar. Destes resultados estabelece-se 

uma relação entre os diferentes tipos de mapas e a percepção do medo (Groff et al., 2005).  
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4. O EXERCÍCIO DO DIREITO EM PORTUGAL 
 

4.1. A estrutura dos Tribunais 
 

Em Portugal, à semelhança de outros países da Europa, os modelos estruturais de 

organização judiciária têm resistido, sem grandes alterações, às transformações políticas, 

sociais e económicas (Santos et al., 2007). Só muito recentemente, alguns países iniciaram 

o seu processo de reforma no sentido de adequar as estruturas da justiça, quer numa 

perspectiva territorial, quer organizacional, às novas configurações sócio-económicas. 

A sociedade portuguesa mudou muito nas últimas décadas2, sendo que algumas dessas 

mudanças têm fortes repercussões no sistema de justiça, ou porque são por ele 

directamente protagonizadas, ou pelos reflexos que sobre ele podem produzir.  

Santos, no estudo científico que orientou sobre “A Geografia da Justiça: para um novo mapa 

judiciário”, considera que a reforma que implique uma possível reestruturação da 

territorialização da justiça deve ter em conta a radiografia do País, na sua vertente 

demográfico-social e económico-empresarial, com vista à optimização dos serviços. 

Contudo, qualquer reestruturação que se faça não deve descurar os interesses das 

populações que permanecem nas zonas territoriais mais desfavorecidas (Santos, 2006).  

 

De seguida, será apresentada uma breve resenha do contexto organizacional e funcional 

dos tribunais, destacando-se apenas aqueles que mais directamente dizem respeito à 

matéria do nosso estudo, por um lado, pela influência que exercem na actuação do 

geógrafo, sobretudo nas áreas do ordenamento do território e planeamento e por outro, pelo 

contributo que o conhecimento geográfico poderá ter na influência de uma decisão mais 

apoiada e melhor fundamentada.  

 

                                                 
2 Foram muitas as transformações no Estado, na sociedade (dinâmicas de urbanização, nas 
acessibilidades, na organização dos serviços, etc.) e na economia que provocaram profundas 
alterações, quer no perfil sociológico do desempenho dos tribunais, quer no contexto social da justiça. 
De entre elas destacam-se as mudanças na estrutura da procura de tutela judicial a partir de meados 
de 1980 (intensificação da procura de “velhos” litígios - como é o caso do aumento do endividamento 
das empresas e das famílias, surgindo novos campos de litigação em vários domínios); aumento de 
certas formas de criminalidade (crime económico, tráfico de pessoas, de drogas e de armas); a 
mediatização da justiça; a globalização do direito; o agravamento das desigualdades sociais; as novas 
concepções de família; a emergência de novos riscos públicos em domínios vários; e as exigências da 
economia relativamente ao funcionamento da justiça (Santos, 2006). 
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4.1.1. Contexto Organizacional e Funcional  
 

Os tribunais são órgãos de soberania, independentes e autónomos, com competência para 

administrar a justiça em nome do povo, que têm como função assegurar a defesa dos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade 

democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados – art. 202º da CRP 

(Assembleia da República, 1997). 

Deles emanam decisões vinculativas para todas as entidades públicas e privadas, 

prevalecendo sobre as de quaisquer outras autoridades.  

Os Tribunais têm claramente definidos no normativo legal as suas competências e 

atribuições, assim como os modelos organizacionais. A competência reparte-se pelos 

tribunais judiciais segundo a matéria, a hierarquia, o valor e o território. 

Os Tribunais repartem-se pelas seguintes categorias: Tribunal Constitucional; Supremo 

Tribunal de Justiça e os Tribunais Judiciais de Primeira e de Segunda Instância; Supremo 

Tribunal Administrativo e os demais tribunais administrativos e fiscais; Tribunal de Contas e 

Tribunais Militares. 

Existem ainda os tribunais marítimos, arbitrais e julgados de paz – art. 209º da CRP 

(Assembleia da República, 1997). 

 

4.1.1.1. Tribunais Judiciais 
 
A organização e funcionamento dos tribunais judiciais estão actualmente regulados na Lei 

nº. 3/99, de 13 de Janeiro, que conheceu já diversas alterações, a última das quais operada 

pela Lei nº. 105/2003, de 10 de Dezembro, que republicou aquela com as alterações que 

foram sendo introduzidas.  

Por sua vez, a referida Lei foi regulamentada pelo DL nº. 186-A/99, de 31 de Maio, que 

também foi conhecendo diversas alterações, ditadas pela criação e instalação de novos 

tribunais.   

Na sua componente organizacional, os tribunais judiciais estão estruturados em hierarquias 

verticais, para efeito de recursos das suas decisões e divididos territorialmente em distritos 

judiciais, círculos judiciais e comarcas.  
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A reforma de 1977 alterou a tendência de coincidência entre a divisão administrativa e a 

divisão judicial, passando o País a organizar-se administrativamente de forma diferenciada 

em relação à divisão judicial. Numa escala equiparada, o Distrito Judicial estará para a NUT 

II, o Círculo Judicial para a NUT III e a Comarca para o concelho (figura 3). 

Figura 3. Mapa Judiciário e Mapa Comarcas versus Concelhos (Santos, 2006) 

 

A comarca é a matriz territorial do sistema judicial - na maioria dos casos, a sua área 

territorial corresponde a um ou dois concelhos. Mas, há casos em que a comarca inclui 

freguesias de mais do que um concelho. Esta situação regista-se em 28 comarcas, razão 

que por um lado dificulta a elaboração de estudos, uma vez que a maioria das estatísticas 

disponibilizadas se encontram à escala da freguesia e do concelho, e por outro lado, pode 

ainda causar ineficiências no funcionamento do sistema de justiça uma vez que a 

organização administrativa inclui vários serviços públicos relacionados com a administração 

da justiça.  

A tabela 1 mostra uma síntese da organização judiciária de acordo com o DL nº. 148/2004, 

de 21 de Junho, por distritos, círculos e comarcas. 
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 Distritos Judiciais  

 Coimbra Évora Lisboa Porto Total 

Círculos 13 10 14 21 58 

Comarcas 65 47 42 79 233 

Tabela 1. Síntese da organização Judiciária (adaptado de Santos, 2006) 

 

O Supremo Tribunal de Justiça é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, tem 

competência em todo o território, os tribunais da Relação3 actuam no respectivo distrito 

judicial, e os tribunais judiciais de 1.ª instância, na área das respectivas circunscrições. Os 

tribunais judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 

em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais.  

Na base das relações hierárquicas da unidade judicial encontram-se os tribunais judiciais de 

1.ª instância que são os tribunais de comarca e os tribunais de círculo, que em Lisboa e no 

Porto se designam por “Varas”, sendo ao nível destes tribunais que o geógrafo pode intervir.   

Os tribunais da 1.ª instância podem ser tribunais comuns - que conhecem de todas as 

causas que lhes sejam submetidas, desde que a competência para o seu julgamento não 

seja atribuída a outro tribunal (v.g. os tribunais da comarca); tribunais de competência 

especializada – que conhecem de matérias determinadas, independentemente da forma do 

processo aplicável (v.g. tribunais do trabalho, tribunais do comércio, tribunais marítimos, 

tribunais de menores, tribunais de família, etc.); e tribunais de competência específica – 

conhecem de matéria determinadas pela espécie da acção ou pela forma do processo 

aplicável (v.g. varas cíveis, varas criminais, juízos cíveis, juízos criminais, juízos de pequena 

instância cível, juízos de pequena instância criminal, e os recentemente criados juízos de 

execução). 

Funcionam consoante os casos, como tribunal singular (quando é composto por um só juiz), 

como tribunal colectivo (quando é composto por três juízes) ou como tribunal do júri (é 

constituído pelo presidente do tribunal colectivo, que preside, pelos restantes dois juízes e 

por jurados).   

Os Tribunais de comarca podem ainda desdobrar-se em juízos e varas, com competência 

específica, quando o volume e a complexidade do serviço o justifiquem. 

Os tribunais de comarca desagregados em juízos de competência especializada poderão 

comportar juízos de competência especializada cível ou juízos de competência 
                                                 
3 Tribunais da Relação – Tribunais Judiciais de 2ª instância e designam-se pelo nome da sede do 
município em que se encontrem instalados – Guimarães, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora. 
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Tribunais Judiciais 
de 1ª Instância 

Competência 
Genérica

Competência 
Específica 

Varas cíveis 

Varas criminais 

Varas mistas 

Juízos cíveis 

Juízos criminais 

Juízos pequena 
instância cível 

Juízos pequena 
instância criminal 

Competência 
Especializada 

Instrução criminal 

Família 

Menores 

Trabalho 

Comércio 

Marítimos 

Execução de penas 

especializada criminal. As varas assumem forçosamente competência específica civil, penal 

ou mista (tendo competência em matérias civis e penais). 

No seguinte organograma pode ver-se uma estrutura genérica de serviços que ilustra a 

organização dos tribunais judiciais de 1.ª instância (figura 4)4.  

 

 

Figura 4. Organograma dos tribunais de 1.ª instância (adaptado de GPLP, 2003) 

 

A procura judicial tem aumentado consideravelmente, ao longo dos últimos anos. 

O Gráfico 1 mostra a evolução dos processos pendentes, entrados e findos no período 

1991-2004, incluindo todo o tipo de processos, com excepção, apenas, das deprecadas 

(que são pedidos de realização de diligências que um tribunal dirige a outro tribunal). 

Em 1991 tinham entrado nos tribunais 768.581 processos e treze anos mais tarde, em 2004, 

o número total de processos entrados tinha aumentado para 1.014.396, o que corresponde 

a um aumento de cerca de 32%.  

                                                 
4 Lei n.º3/99 de 13 de Janeiro e Lei n.º 105/2003 de 10 de Dezembro. 
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Figura 5. Evolução da totalidade dos processos: pendentes, entrados 
e findos entre 1991 e 2004 (Santos, 2006) 

 
De destacar, na figura 5, a íntima ligação entre a maior concentração da procura judicial e a 

densidade populacional, acentuando-se nas áreas que economicamente têm ganho novos 

estímulos e funcionalidades. Identifica-se claramente a influência da litoralização para Norte, 

a partir da Península de Setúbal, e a mancha de fluxo da procura que se expande desde o 

litoral do Distrito Judicial de Coimbra até ao eixo Guarda/Covilhã, bem como a alguns 

centros urbanos de média dimensão no Distrito Judicial de Évora (Abrantes, Évora e Beja) e 

parte do litoral algarvio (Faro, Portimão), áreas que registam um ganho populacional 

significativo. 

Das acções cíveis, são especialmente importantes no contexto do presente trabalho, as que 

se pretendem com os Direitos Reais – a posse, a propriedade, as servidões (caminhos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição territorial da procura por comarca em 
Portugal Continental: média 2000-2004 (Santos, 2006) 
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A figura 6 diz-nos que as acções em que se discutem direitos reais predominam, 

essencialmente, nos concelhos de Melgaço, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Mondim de 

Basto, Mesão Frio, Resende, Peso da Régua, Vimioso, Carrazeda de Ansiães, Murça, 

Grândola e Mértola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Prevalência do objecto de acção nas acções cíveis 
declarativas por comarca: média 2000-2004 (Santos, 2006) 

 

Para o bom julgamento destas acções, um cadastro oficial daria um bom contributo, 

assumindo aqui o geógrafo um papel de relevo pelos conhecimentos técnicos e científicos 

que possui, valendo-se do recurso a cartografia, fotografia aérea, imagens de satélite, 

levantamentos, que validam e reforçam o objectivo pretendido. 

Em sede de registo predial merece especial referência a justificação judicial, que é uma 

acção destinada a reconhecer a propriedade sobre um bem imóvel a quem não tem um 

título de aquisição mas, apesar disso, já há mais de 15 ou 20 anos que está na posse desse 

bem. Nestas acções a prova é essencialmente testemunhal. Contudo, nada impede o 

recurso aos conhecimentos técnicos do geógrafo, sobretudo quando haja dúvida sobre a 

localização in situ do prédio. 

A inexistência de um cadastro nacional dos baldios (que são terrenos usufruídos pelas 

gentes de determinada localidade) dificulta deveras a prova sobre os limites dos respectivos 

terrenos, sendo frequentes os litígios entre os consortes e os proprietários dos terrenos 

vizinhos, as mais das vezes também eles consortes, e o desuso em que caíram alguns 

daqueles baldios (o mato já não é mais preciso, a lenha já se não usa na lareira) tornam 

difícil a prova sobre a sua existência, assunto que será explorado no ponto 4.2.3.2.. 
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Também aqui a intervenção do geógrafo pode ser determinante até porque aos processos 

são juntos mapas cuja leitura é da sua competência, assim como a sua localização no 

terreno, partindo das informações que os mapas contêm. 

Os seus trabalhos poderão ainda assumir considerável importância na análise de elementos 

cartográficos com vista à determinação de alterações que tenham sido realizadas e que 

tenham comprometido a área de propriedade, como o reconhecimento de divisão de águas, 

a identificação de linhas de água e a determinação de eventuais alterações do seu leito, 

alteração de culturas, entre outros, através da comparação de elementos de diferentes 

datas que permitem traçar o histórico de um lugar. 

 

4.1.1.2. Supremo Tribunal Administrativo e os demais Tribunais Administrativos e 
Fiscais 
 
O Supremo Tribunal Administrativo, é o órgão de cúpula da hierarquia dos tribunais 

administrativos e fiscais, aos quais compete o julgamento das acções e recursos 

contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas 

administrativas e fiscais – art. 212º da CRP (Assembleia da República, 1997).  

Este Tribunal funciona por secções e em plenário. Compreende duas secções, a de 

Contencioso Administrativo (1.ª Secção) e a de Contencioso Tributário (2.ª Secção). 

Quando estejam em causa relações fiscais, os tribunais primariamente competentes são, 

em princípio, os tribunais tributários de 1.ª instância. Em sede de contencioso tributário geral 

incumbe-lhes conhecer, numa lista não exaustiva, dos recursos de actos de liquidação de 

quaisquer receitas fiscais, incluindo as parafiscais, dos recursos de actos administrativos 

respeitantes a questões fiscais que não sejam do conhecimento de outro tribunal, das 

acções para reconhecimento de direitos e dos pedidos relativos à execução de julgados. 

A figura 7 ilustra a estrutura genérica dos tribunais administrativos e fiscais. 

Sem prejuízo do que vem sendo referido, também nos tribunais Administrativos se pode 

justificar o recurso aos conhecimentos técnicos do geógrafo no âmbito dos Instrumentos de 

Ordenamento do Território, principalmente do Plano Director Municipal – desde logo, v.g. 

nas causas em que se discutam terrenos, como é o caso de litígios que tenham por objecto 

terrenos integrados (ou não) na RAN e na REN, ou noutras servidões e restrições de 

utilidade pública. 
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Figura 8. Organograma dos Tribunais Administrativos e Fiscais (adaptado de GPLP, 2006) 

 

4.1.1.3. Tribunais Comunitários 
 
Pela importância que vêm assumindo, cumprirá ainda fazer uma referência, ainda que muito 

breve aos tribunais comunitários. 

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias é o garante jurisdicional da correcta 

interpretação e da adequada aplicação do Direito Comunitário. A este tribunal foi associada 

uma jurisdição incumbida de conhecer, em primeira instância, certas categorias de acções – 

o Tribunal de Primeira Instância (figura 8).  

Os dois tribunais têm a seu cargo o conhecimento das acções e dos recursos contenciosos 

no âmbito do Direito Comunitário, nomeadamente os recursos de anulação, os recursos por 

omissão, as acções de responsabilidade e os litígios concernentes ao funcionalismo público 

europeu. Ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias cumpre, em exclusivo, julgar 

as acções por incumprimento e conhecer das questões prejudiciais suscitadas pelos 

tribunais nacionais. 
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Figura 9. Organograma dos Tribunais Comunitários (adaptado de GPLP, 2003) 

 

Estes tribunais são uma importante fonte de recolha de informação comunitária, que como 

se sabe vincula os Estados-Membros da Comunidade. 

 

4.1.2. A instrução do processo e os meios de prova 
 

No sistema Jurídico Português constituem meios de prova: 

a) A confissão – que é o reconhecimento que a parte (demandante ou demandado) faz da 

realidade (da correspondência com a verdade) de um facto que lhe é desfavorável e 

favorece à parte contrária – art. 532º do CC (Neto, 2006); 

b) Os documentos (rectius os factos que constam de um documento, sendo este um 

qualquer objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma 

pessoa, uma coisa ou um facto) – art. 362º do CC (Neto, 2006);     

c) A pericial – que é a que resulta da análise de elementos materiais realizada por pessoas 

dotadas de particulares conhecimentos técnicos e científicos que os julgadores não 

possuem - art. 388º do CC (Neto, 2006);     

d) A inspecção judicial – que tem por fim a percepção directa de factos pelo tribunal. O 

julgador vê e examina as coisas móveis e imóveis fazendo uma leitura do que vê 

direccionada para os factos em discussão - art. 390º do CC (Neto, 2006);     

e) As testemunhas, cuja admissibilidade e valoração consta dos art. 392º a 396º, ainda do 

CC (Neto, 2006).   

Tradicionalmente, o nosso sistema de julgamento assenta na prova testemunhal.  

Não raro, porém, é requerido o depoimento de parte com vista a obter dela a confissão de 

factos que interessam à decisão de causa – por vezes, no confronto com o juiz (que é quem 

pode interrogá-la), e, de certa forma, face à ambiência do julgamento, a parte acaba por 

dizer a verdade, admitindo factos que lhe são desfavoráveis, de certa forma contrariando a 

versão que trouxe para o processo – o modo como se obtém o depoimento de parte vem 

regulado nos art. 552º a 567º, do CPC (Neto, 2004).   
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Há contratos que têm de ser reduzidos a escrito para serem válidos e não raramente as 

partes traduziram num qualquer papel a sua vontade contratual, ou até tiraram fotografias 

para ilustrar o estado e a posição dos terrenos, dos objectos, enfim, da realidade que esteve 

subjacente ou ao contrato ou ao litígio – trata-se de documentos que o tribunal apreciará, 

quer quanto à sua validade como meio de prova, quer interpretando o seu conteúdo com 

vista a surpreender nele a real vontade das pessoas que determinaram a sua elaboração -  

à prova documental se reportam ainda os art. 523º a 551º, do CPC (Neto, 2004).   

Cada vez mais a nossa sociedade caminha para a especialização. Mesmo dentro da 

mesma profissão os profissionais tendem a especializar-se nos diversos ramos em que 

aquela, regra geral, se divide.  

Afora isso, há conhecimentos técnicos e científicos que os juízes não detêm, por mais 

informados que sejam – daí o recurso a especialistas, que, examinando pessoas e coisas, e 

valendo-se dos seus saberes científicos, percepcionam factos e tiram conclusões que vão, 

depois, habilitar o juiz a decidir – as formalidades a que deve obedecer a obtenção da prova 

pericial constam dos art. 568º a 591º, do acima referido Código.  

De resto, é o reconhecimento da importância de uma opinião científica avisada que levou o 

legislador a permitir ao tribunal que, mesmo fora do âmbito da perícia propriamente dita, se 

possa fazer acompanhar de pessoa que tenha competência para o elucidar sobre a 

averiguação e interpretação dos factos que se propõe observar – art. 614º do CPC (Neto, 

2004). 

 

4.1.2.1. A prova testemunhal e a prova pericial 
 

Como acima se disse, o sistema judiciário português assenta, essencialmente, na prova 

testemunhal, considerada ainda como a prova por excelência ou a “prova rainha” usada 

pela justiça portuguesa, sendo raros os processos que dela prescindem.  

Na verdade, tornou-se uma questão cultural, compreendida, talvez, pelo facto de ser o meio 

probatório mais antigo, uma vez que o documento só se tornou processualmente viável com 

o surgimento de meios razoáveis de escrita e, mais tarde, com o advento da imprensa 

(Alves, 2006). 

Porém, apesar da sua indispensabilidade, por demais comprovada, sobre ela recaem várias 

reservas, já que as testemunhas relatam factos e situações das quais se aperceberam 

sensorialmente, projectando a realidade por elas apercebida à percepção de terceiros 

(Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, 2006). 
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A psicologia forense mostra-nos que são muitos os factores que podem interferir na 

percepção dos factos pelas testemunhas, e na forma como os expressam perante a 

autoridade.  

A percepção do facto é a capacidade de o ser humano, através dos cinco sentidos, colher 

sensações múltiplas, de as interligar, de as interpretar e de as reter na memória, sendo um 

momento psicológico diferente de indivíduo para indivíduo e de idade para idade (Freitas, 

2003). Ela pode ser comprometida por factores exteriores, como a distância, o ângulo de 

visão, a iluminação, etc., como por factores relativos ao próprio indivíduo, como a sua 

acuidade visual, o seu estado de espírito perante aquela situação em concreto - se ficou 

calmo ou nervoso, se se deixou envolver emocionalmente ou não, e a sua capacidade de 

memorização.   

Neste contexto, a percepção é sempre algo de pessoal, dinâmico, intransmissível, 

subjectivo, relativo, selectivo e influenciada pelo contexto, o que leva a que, ainda que a 

pessoa perceba correctamente o facto, por situações diversas5, pode não conseguir 

reproduzi-lo com fidelidade. 

Para Correia, o testemunho é algo que se assume e se mostra no seu dizer, e se verídico 

constitui efectivamente uma prova decisiva para o apuramento da verdade, considerado um 

dos meios mais importantes, no seio de outros eventuais meios probatórios judiciais, 

devendo contudo, ser analisado não só quem testemunha, mas o modo como testemunha, 

através da leitura de sinais não verbais6, reflexo de um inconsciente que não pára de se 

expor e através do qual o mínimo gesto ganha significado (Correia, 2005). 

Esta ideia é partilhada por Silva, segundo o qual a virtude da prudência é fundamental num 

julgamento, precisando o magistrado de auscultar mais além, de procurar entender o que 

está para lá dos indícios, evitar ser apressado ou antecipadamente convencido em razão de 

indícios já recolhidos nos autos, mas de se manter com humildade na dúvida, mesmo 

quando esteja convencido da certeza (Silva, 2006). 

Daqui decorrem duas necessidades, a primeira é a de que a prova testemunhal seja 

produzida oralmente em audiência, perante o juiz que julga7 (é o chamado princípio da 

imediação), e a segunda é a de que embora o testemunho seja uma prova em si, ela não 

                                                 
5 Os factos inibidores do testemunho podem ser de diversa natureza, entre os quais as características 
pessoais, morais, de inteligência e sensitivas da testemunha, o interesse na causa, a sua capacidade 
de atenção e de memória, o modo como são interrogadas e contra-interrogadas, e tantas outras, além 
de outros elementos não racionalmente explicáveis (Silva, 2006). 
6 Por testemunho não verbal podem entender-se os gestos, a postura, as expressões faciais, o olhar, 
o tom de voz, o nervosismo, a insegurança, a arrogância, os silêncios, a hesitação, etc. 
7 Ressalvadas as excepções em que tal seja de todo impossível. 
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produz mais que um conhecimento de valor muitas vezes insuficiente, que deve, por isso, 

sempre que possível, ser complementada com provas documental e pericial8. 

Tal como a prova testemunhal, também a prova pericial9, são apreciadas livremente pelo 

tribunal, assim como os documentos a que a lei não atribua força probatória plena10  – têm 

força probatória plena os documentos autênticos, quanto aos factos que referem como 

praticados pela autoridade ou oficial público respectivo, assim dos factos que neles são 

atestados com base nas percepções da entidade documentadora – art. 371º do CC, assim 

como os documentos particulares, quando sejam havidos como verdadeiros – art. 376º e 

374º do CC (Neto, 2006).  

Existem, no entanto, diferenças significativas entre a prova testemunhal e a pericial, como 

elucida Varela - enquanto que a testemunha relata as suas percepções sobre factos 

passados, o perito refere apreciações e percepções sobre factos presentes, usando 

conhecimentos especiais provenientes da prática de uma certa actividade ou da concessão 

de um determinado título (Varela et al., 1985).  

Por outro lado, a relação da testemunha com os factos é quase sempre acidental, sendo a 

sua concreta percepção dos mesmos insubstituível, enquanto que a apreciação do perito 

não nasce de um encontro acidental com os factos, antes se baseando em conhecimentos 

especiais que, na falta ou impossibilidade de um qualquer dos peritos nomeados para um 

processo, podem obter-se a partir de outro que possua um saber semelhante. Assim sendo, 

o domínio de um conjunto de conhecimentos técnicos ou científicos é essencial à figura 

jurídica do perito (Varela et al., 1985).  

Os peritos podem socorrer-se de todos os meios necessários ao bom desempenho da sua 

função, podendo solicitar a realização de diligências ou a prestação de esclarecimentos, 

assim como pedir que lhes sejam facultados quaisquer elementos constantes do processo. 

Se os peritos, para proceder à diligência, necessitarem de destruir, alterar ou inutilizar 

qualquer objecto, devem pedir previamente autorização ao juiz - art. 583º do CPC (Neto, 

2004).  

O resultado da perícia é expresso em relatório, no qual o perito ou peritos se pronunciam 

fundamentadamente sobre o respectivo objecto - art. 586º do CPC (Neto, 2004). 

                                                 
8 Segundo o CC, a eficácia demonstrativa dos depoimentos das testemunhas é apreciada com 
liberdade pelo julgador. Sem embargo, há situações em que a prova testemunhal é de todo 
inadmissível – não pode substituir a prova documental, sempre que a lei exija ou as partes hajam 
estipulado a redução a escrito do contrato, assim como não é admissível aquele meio de prova para 
contraditar quaisquer convenções contrárias ou adicionais ao conteúdo de determinados documentos, 
ainda que já possa ser usado para a simples interpretação das estipulações contratuais. 
9 Regra geral, só são ouvidos na audiência de julgamento caso se mostre necessário que prestem 
esclarecimentos sobre o relatório que elaboraram. 
10 Prova plena é a total conformação com a verdade. Só a prova do contrário, isto é, a demonstração 
de que os factos que contém são inverídicos, é que a destrói aquela força probatória, não bastando 
uma prova que suscite simples dúvidas no espírito do julgador. 
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Os Geógrafos, pelos conhecimentos técnicos, científicos e mesmo empíricos que possuem 

assumem uma importância fundamental em muitas situações em que a prova testemunhal é 

susceptível de falhar e porque ligadas, regra geral, à propriedade, envolve emocionalmente 

não só as partes como também as próprias testemunhas.  

Devem, pois, os Geógrafos assumir um papel interventivo, “fazerem-se notar”, colocarem à 

disposição dos tribunais os seus conhecimentos técnicos e científicos, a sua capacidade e 

potencialidades de interpretação de sinais existentes no terreno e de identificação, 

investigação desses sinais nas cartas geográficas, dando o seu (necessário) contributo para 

a resolução de questões e para a busca de soluções auto-compositivas, em situações de 

conflito relativas a contextos espaciais, sendo que mesmo tratando-se de questões não 

espacialmente referenciadas elas poderão beneficiar da sua tradução para o contexto 

espacial. 

As suas técnicas e ferramentas permitem-lhe recolher e explorar a informação espacial 

através da observação no terreno (experiências senso-motoras directas), através de mapas, 

esboços, modelos, fotografias, imagens, gráficos, vídeos, cartografia, entre outros meios. 

Quer como perito, quer como auxiliar do tribunal, nos termos do aludido artigo 614º., o 

geógrafo pode ser chamado a dar o seu contributo para se perceber e apreciar factos 

cruciais para a boa decisão da causa – v.g., quando se discutem os limites de um prédio 

pode ser essencial saber se houve alterações no terreno, se um rio ou ribeiro que lhe servia 

de limite alterou o seu percurso, o que só pode ser verificado por quem tenha acesso a 

informação geográfica adequada, relativa a épocas diferentes, que possa comparar, e saiba 

fazer a sua leitura. 

Mesmo nos tribunais Administrativos torna-se muitas vezes essencial determinar com um 

grau de certeza que só os conhecimentos científicos podem proporcionar, se determinado 

prédio está incluso na RAN ou na REN, por exemplo.  

Podem igualmente os Geógrafos contribuir para a realização de estudos sobre a justiça ou 

com ela relacionados (locais de conflitualidade relacionadas com a propriedade, locais de 

maior incidência criminal, por exemplo) contribuindo, assim, para se conceber a melhor 

forma de distribuição dos tribunais, para se conhecer as características da população de 

determinado território, das actividades sócio-económicas aí existentes tendo como objectivo 

ajudar a corrigir assimetrias, etc. 

Também na jurisdição criminal a intervenção do geógrafo encontra justificação, 

designadamente, no tratamento dos dados estatísticos, e na sua transposição para um 

mapa que nos traça a panorâmica do país, no que se refere à localização onde se verifica 

maior incidência de determinado tipo de crime, contribuindo para a deslocação dos meios 
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eficazes ao combate daquele tipo de criminalidade, assim como, não raras vezes, à 

determinação do meio sócio-económico originário do agente do crime.     

 

4.2. A informação geográfica nos tribunais 
 

4.2.1. A informação geográfica nos processos judiciais 
 
Apesar de quanto vem de referir-se e de não raras vezes serem juntos aos processos 

mapas como elementos de prova, não há a tradição, em Portugal, de chamar um técnico – 

geógrafo – para ler a informação deles constantes.  

Para confirmar esta asserção procedeu-se a uma pesquisa ao conteúdo de cinco processos 

judiciais das Comarcas de Esposende e Barcelos, do Distrito de Braga, também com o 

objectivo de identificar toda a informação geográfica que eles contêm. 

Posteriormente foram criadas fichas descritivas para cada processo (Anexos 1 a 5) das 

quais consta um conjunto de descritores que caracterizam o tipo e conteúdo do processo 

nomeadamente: 

- Tipo 

- Descrição da situação/conteúdo 

- Documentação anexa ao processo  

- Pareceres (entidades solicitadas; assunto; informação utilizada para elaboração do 

parecer; principais conclusões) 

- Tipo de informação geográfica utilizada 

- Qualidade da informação geográfica 

Para a avaliação da qualidade da informação foram analisadas algumas metodologias 

(Wand et al., 1996, Wang et al., 1996, Redman 1996, Jarke et al., 1999, Bovee et al., 2003, 

Naumann 2002), assim como as normas de parâmetro de qualidade (ISO 19113 / 

Geographic information – Quality principles; ISO 19114 / Geographic information – Quality 

evaluation procedures e ISO 19115 / Geographic information – Metadata), sem se olvidar, 

porém, que a qualidade da informação nos tribunais é determinada sobretudo pela sua 

capacidade de contribuir para o apoio à decisão, e, assim, a informação não poderá ser 

avaliada apenas pelas suas capacidades intrínsecas, mas deve contemplar também as suas 

propriedades contextuais (relacionada com a adequação às necessidades dos utilizadores).  
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É assim que, não raro, a informação geográfica desprovida de rigor representa uma mais 

valia fundamental para a decisão - por vezes a simples esboços pode ser atribuída uma 

significação maior, em termos de fundamentação da decisão, que a um correcto conjunto de 

dados mas apresentado de tal forma (por excesso de informação, uso de escala 

inadequada, etc.) que dificulta a sua compreensão pelo julgador, que dificilmente apreende 

e interpreta a informação que, assim, lhe é apresentada, com o que bem se pode dizer, é a 

qualidade da informação que sai diminuída perante o seu destinatário.  

Apesar de existirem muitas definições de qualidade, a de Juran, citada por Oliveira, que 

define qualidade como “fitness for use” tem a particularidade de ser extremamente simples e 

explícita neste aspecto, que é o facto da qualidade não existir por si só nas características 

intrínsecas dos “objectos”, mas na utilização ou aplicação desses objectos. Assim como a 

qualidade de um carro só pode ser experimentada por quem o usa, a qualidade da 

informação só pode ser avaliada por quem a consome, e só terá qualidade se quem a 

consome a considerar apropriada para os fins que com ela visa. E se facilmente 

destacamos características num automóvel - como a segurança, o consumo ou o 

desempenho, v.g. -, também na informação poderemos encontrar características 

determinantes para o seu “fitness for use” (Oliveira et al., 1999). 

Foi neste âmbito que acabou por se optar pelo modelo de Wang et al., 1996, que contempla 

quatro dimensões na avaliação da qualidade da informação: intrínseca; contextual; 

representacional; e acessibilidade (neste trabalho prescindiu-se da acessibilidade ainda que 

se explore posteriormente a dificuldade de aquisição de alguma informação, causada 

sobretudo pelo desconhecimento das entidades detentoras dessa informação). 

Assim, para a avaliação da qualidade da informação foram analisadas as seguintes 

dimensões: 

- Intrínseca: características intrínsecas dos dados, independentemente da sua aplicação. 

- Contextual: características dependentes do contexto de utilização dos dados. 

- Representacional: características derivadas da forma como a informação é apresentada. 

Posteriormente foram definidas características da informação para cada uma das 

dimensões, que se simplificaram, para que as mesmas não variassem para os diferentes 

tipos de informação geográfica analisada, tanto mais que o objectivo deste trabalho não é 

uma avaliação exaustiva da informação, mas uma apreciação dos efeitos globais da 

informação geográfica utilizada.  

As características foram avaliadas em todos os casos – quer naqueles em que estão 

presentes, quer nos ausentes adoptando-se as designações “não” para representar as 

ausências ou “sim” para representar as presenças dessas características.  
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A tabela 2 ilustra a grelha definida: 

Dimensões Características Significado 

Exactidão 
espacial 

Numa carta, SIG ou imagem classificada, é o elemento 
de qualidade respeitante à posição, forma, dimensões e 
orientação dos objectos. Proximidade das observações 
relativamente aos valores verdadeiros ou aceites como 
tal. 

Reputação Reputação das fontes dos dados 

Intrínseca 

Objectividade Informação que não é tendenciosa nem parcial 

Relevância Grau no qual a informação satisfaz as necessidades do 
utilizador (atendendo à subjectividade da avaliação que 
é condicionada pelo tipo de utilizador, considerou-se a 
informação como relevante sempre que contribui para 
provar um facto ou tenha sido referida na sentença) 

Pertinência Convém exactamente ao assunto em questão, que se 
lhe adequa com justeza. Foi a informação solicitada. 

Contextual: 

Actualidade Idade da Informação 

Tipo de formato Se o tamanho se adequa ou não ao processo, 
atendendo a três aspectos (formato do processo A4, o 
seu volume e a temporalidade) 

Clareza Propriedade de uma carta que facilita a distinção dos 
fenómenos cartografados, favorecendo a sua leitura e 
interpretação. Valorizaram-se o contraste e a densidade 
gráfica que contribuem para a facilidade de 
entendimento 

Aparência Aspecto e design que causam boa impressão 

Representacional 

Compatibilidade  Propriedade da informação que pode ser analisada 
juntamente com outra informação de origem diferente 

Tabela 2. Tabela que resume as características consideradas na avaliação da qualidade da 
informação 

 

4.2.2. Efeitos globais da informação geográfica utilizada  
 

O objecto de todos os processos judiciais analisados prende-se com conflitos entre 

proprietários de terrenos. Uns põem em causa a linha de demarcação dos terrenos 

confrontantes, e outros arrogam-se donos de terrenos fundamentando o seu direito de 

propriedade na aquisição por usucapião (que é o exercício de actos de posse durante certo 

tempo).  
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O espaço é, assim, o campo das contradições, das tensões, das competições, de “um jogo” 

entre particulares, ou particulares e o Estado que disputam entre si o domínio da Terra. 

Sendo o espaço o objecto da Geografia são vária as questões geográficas que se levantam 

(Como? Teria sido de facto usado ininterruptamente desde antes de 1877 pelas pessoas da 

Apúlia, entre outras coisas, para arrastarem e aí secarem o seu sargaço? O demandante 

tem realizado trabalhos de movimentação de areias? Tem plantado vegetação? Tem 

implantadas no solo várias estacas de madeira com altura não inferior a 1,5m unidas por 

uma rede metálica, a definir a linha de delimitação do “seu” terreno? Quando? Na data que 

se realiza a escritura nada existia que fisicamente separasse a parcela referida em A do 

prédio referido em B? Só tendo começado a diminuir a partir de 1987, data da construção 

do referido esporão? Onde? O terreno do prédio referido faz parte dos terrenos de 

Cedovem e Pedrinhas Porquê? Por se não ter prolongado tal enrocamento por mais cerca 

de duas dezenas de metros, na zona do topo sul do prédio, passou a ocorrer um intenso 

rodopio de águas do mar?). 

A informação geográfica é solicitada para auxílio à pesquisa espacial e temporal e apoio à 

tomada de decisão, que nestas como em tantas outras áreas, depende do profundo 

conhecimento da realidade. 

Para Rodrigues, a cartografia de base é hoje, indiscutivelmente, uma valiosa ferramenta de 

apoio à decisão, com especial relevância no âmbito das tomadas de decisão que envolvam 

a manipulação do espaço natural, ou a sua reafectação em matéria de utilização. O 

resultado, mais ou menos adequado do processo da tomada da decisão é, em larga 

medida, condicionado pela maior ou menor veracidade dos dados e pela maior ou menor 

consistência dos factores influenciadores em análise (Rodrigues, 2004). 

Desta forma, para que as decisões sejam ajustadas e adequadas, as representações de 

base utilizadas terão que traduzir de forma concreta e inequívoca a realidade espacial em 

análise. 

É que quando a informação não é actual ou de qualidade, pode não produzir uma decisão 

adequada, promovendo problemas com diferentes níveis de gravidade e prejuízo, que nos 

tribunais se podem traduzir em custos mais elevados e mais tempo consumido (quando se 

torna necessária a repetição do julgamento, como no processo 5/anexo 5) e em decisões 

afectadas pela incerteza (“Sobre os factos vertidos nos art. 25º e 28º não se produziu prova 

suficientemente credível”, e “assentou num juízo de probabilidade, atendendo ao que é a 

experiência comum, a resposta ao art. 29º com efeito, é sabido que a instauração de um 

processo acarreta incómodos, incertezas pelo desfecho, e despesas” – processo 2/anexo 

2). 
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No presente estudo os principais problemas com a qualidade da informação prendem-se 

com a sua dimensão intrínseca e representacional. 

Os mapas, salvo raras excepções, não apresentam orientação, fonte, data, sistema de 

projecção, entre outros elementos fundamentais para o conhecimento, análise e 

interpretação da informação geográfica existente. 

Apesar das fontes dos dados serem na maioria oficiais (9 em 16 peças analisadas) 

encontram-se cartas e mapas sem qualquer referência aos autores ou à entidade que os 

produziu. Mesmo nas cartas cuja fonte é oficial, quando se trata de fotocópias, a sua 

credibilidade é afectada pela hipótese de terem ocorrido alterações nas mesmas anteriores 

à sua reprodução. 

Quanto à objectividade: o número de peças objectivas é igual ao das parciais, variando este 

último consideravelmente de processo para processo: enquanto no processo 5/anexo 5 toda 

a informação geográfica é imparcial, no processo 2/anexo 2, a maioria dela (3 em 4) é 

tendenciosa - trata-se de esboços ou cartas legendadas manualmente. 

Finalmente é ainda importante tecer algumas considerações sobre a escala. Tratando-se de 

cartografia analógica, é sempre conveniente que a escala seja gráfica em vez de numérica, 

isto porque, quando essa informação é fotocopiada ou replicada, os ruídos ou erros 

presentes na informação, são igualmente replicados ou até amplificados. Porém, quando a 

escala é gráfica é possível acompanhar melhor essa distorção, uma vez que a escala 

também aumentará ou diminuirá, à partida, na mesma proporção. Sendo, por isso, a escala 

numérica, uma escala pouco rigorosa para sobre a informação se tecerem medições 

precisas, salvo se se tratar de cartografia original e tiverem sido asseguradas as dimensões 

das saídas de impressão (definição de uma tolerância pré-estabelecida muito reduzida), de 

forma a diminuir significativamente as diferenças entre as dimensões especificadas e as 

efectivamente obtidas (a título de exemplo, refira-se o cálculo das medições de distâncias, 

entre a habitação e a linha máxima e mínima de preia-mar, através de ampliação de 

cartografia fotocopiada, com uma escala numérica, no processo 5/anexo 5). 

Os problemas decorrentes da falta de qualidade das propriedades representacionais da 

informação geográfica têm essencialmente a ver com as especificidades do suporte de 

apresentação e do destinatário final.  

Na produção de cartografia analógica, levantam-se questões como a utilização da(s) 

cor(es), sobreposição entre diversas camadas de informação (base e transparentes), 

simbolização (áreas, linhas, elementos pontuais, textos, omissão de objectos, exagero, etc), 

tipos de suporte que, sendo aspectos tipicamente cartográficos têm um ênfase especial pelo 

facto de a sobreposição causar frequentemente efeitos imprevisíveis e indesejados, tais 

como alteração das cores originais, sobrecarga da informação, etc (Cardoso et al., 2002). 
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Calibrações dos equipamentos de impressão relativamente à cor, tipo de suporte, 

dimensões das impressões, entre outras, são questões igualmente importantes (Cardoso et 

al., 2002). 

Em termos de clareza e aparência a qualidade da informação é bastante má. Não existe o 

cuidado com a organização dos diversos elementos da informação (escala, orientação, 

legenda, título, etc.), não existem cuidados com aplicação da cor (a maior parte da 

cartografia é a preto e branco), das tramas, da selecção da informação (na planta de 

ordenamento e condicionantes, no processo 4/anexo 4, é praticamente impossível a 

localização do prédio em questão), do realce (procurar realçar a informação pertinente com 

cores mais fortes e com boa definição com vista a melhorar o contraste com a outra 

informação). As peças analisadas, salvo uma ou outra excepção são desprovidas de design 

e boa aparência. 

Um dos principais problemas da informação analógica é a sua degradação, que é tão mais 

rápida e grave quanto maiores são os formatos e mais deteriorável o material utilizado 

(papel vegetal ou transparências). Como os processos são em regra muito volumosos e 

decorrem durante um período de tempo relativamente longo, as peças cartográficas, de 

serem tantas vezes abertas e dobradas, chegam a perder legibilidade, sobretudo nos 

vincos, e a cartografia impressa com pouco contraste perde a legibilidade. 

Apesar do enunciado é possível analisar e comparar a informação analisada a outra 

informação de origem e data diferente, através de uma análise prudente das escalas, do 

rigor relativo e da evolução técnica. Devem ainda ser tidas em especial atenção as 

metodologias a utilizar nessa comparação, bem como a formação dos utilizadores nesta 

área. 

Quanto à qualidade da dimensão contextual da informação, ela varia consideravelmente de 

processo para processo, dependendo sobretudo da sua pertinência. No processo 5/anexo 5, 

toda a informação geográfica utilizada se mostrou relevante, enquanto no processo 4/anexo 

4 não foi utilizada nenhuma das plantas anexas ao processo. A relevância não foi avaliada 

nos processos 1 e 2 (anexos 1 e 2) por ainda não estar disponível a sentença. 

De uma forma geral a informação geográfica não se encontrava actualizada. 

Finalmente, foram ainda detectados problemas com a aquisição da informação geográfica e 

com a sua utilização.  

Relativamente à informação geográfica cedida aos tribunais, é de salientar a dificuldade na 

obtenção das respostas, aos pedidos efectuados, por parte das entidades detentoras da 

informação (constatou-se em vários processos diferentes vias do mesmo requerimento a 

solicitar a mesma informação, à mesma entidade), e por outro lado é patente a dificuldade 

sentida em localizar a informação pretendida, fruto da dispersão da informação pelos vários 
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organismos (a título de exemplo refira-se o processo 5/anexo 5, no qual foi solicitada à 

Junta Autónoma dos Portos do Norte uma carta topográfica actualizada da zona de 

Pedrinhas-Apúlia, e a mesmo respondeu que não dispunha de qualquer carta topográfica 

actualizada dessa zona, mais informando que o local em apreço se situava em área sob a 

jurisdição da Direcção Geral dos Recursos Naturais. Por sua vez, a Direcção Regional do 

Ambiente e dos Recursos Naturais/Norte respondeu de igual modo, dizendo não dispor de 

nenhuma planta topográfica actualizada da zona solicitada, uma vez que a área se 

encontrava sob a jurisdição da Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende. 

Finalmente, a Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende enviou um extracto da 

Carta mais recente e única de que dispunha, à escala 1/2000, a partir de fotografia aérea de 

1993, fornecida pela Câmara Municipal de Esposende). 

Esta dificuldade é tanto mais grave quanto maior for o número de entidades com jurisdição 

sobre uma mesma área, como a que existe no actual modelo de gestão do litoral, que se 

encontra distribuído por um conjunto diversificado de organismos, com a consequente 

fragmentação de competências. Reforce-se ainda o não acompanhamento dessa 

informação pelos respectivos metadados. 

Quanto à dificuldade da utilização da informação geográfica, esta encontra-se sobretudo 

ligada à definição de conceitos ou definição das características geográficas como: o domínio 

público marítimo; linha máxima de preia-mar; praia; entre outros, que serão se seguida 

explorados no ponto 4.2.3.1. 

 

Quanto aos pareceres verificou-se que os mesmos se apoiaram apenas na informação 

disponibilizada pelo tribunal, excepto o parecer do processo 1/anexo 1, para a elaboração 

do qual se recorreu à “Carta Litológica Submarina da Costa Oeste de Portugal, do Rio 

Minho a Espinho, da Direcção de Hidrografia do Ministério da Marinha, de 1913”, carta esta 

que não se encontra no processo. Os pareceres são assim desprovidos de cartografia 

clarificadora e ilustrativa, limitando-se a responder apenas sucintamente às questões 

solicitadas. O que levou à necessidade da presença de todos os peritos em julgamento para 

a prestação de esclarecimentos.  

 

Do exposto, conclui-se que a presente análise ainda que aplicada num contexto muito 

específico espelha bem a situação da informação geográfica no contexto nacional. Não são 

os tribunais quem produz a informação, tão só se limitam a solicitá-la e utilizá-la. Os 

problemas com a qualidade da informação são sentidos de forma rotineira por várias 

organizações e instituições, fruto das grandes assimetrias existentes entre os diversos 
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organismos, do fraco nível de desenvolvimento da uma cultura tecnológica e da existência 

de uma estrutura de pessoal claramente insuficiente. 

Dias, autora de numerosos títulos publicados na área da Cartografia, aponta ainda várias e 

distintas dificuldades da integração de dados históricos de natureza espacial como: a 

dispersão e organização pouco adequada dos fundos cartográficos antigos; 

desconhecimento dos espécimes mais significativos e de como deles extrair, de forma 

científica e metodologicamente aceitável, a informação relevante; pouca formação dos 

utilizadores nesta área; etc (Dias, 2002).  

Ora, tudo isto leva a que se recorra com demasiada frequência a fontes secundárias: cópias 

e deturpações em várias mãos, que passam então a ser consideradas fontes credíveis, o 

que, adicionado a várias deficiências, retira qualquer valor às análises pretendidas.  

Também Aronoff, citado por Julião, refere cinco áreas problemáticas, de autoridades locais 

que utilizam métodos manuais: 

- A informação geográfica está obsoleta ou é de fraca qualidade, e, por isso, mapas e listas 

de propriedades estão seriamente antiquadas e as perguntas não podem ser 

completamente respondidas sem se reverem pilhas de actualizações e notas de revisão; 

- A informação geográfica não é armazenada em formatos padronizados, de modo que a 

precisão dos dados varia de área para área numa mesma cidade; vários departamentos 

recolhem e gerem os mesmos dados espaciais; 

- Os dados não são partilhados devido a confidencialidade e aspectos legais; 

- As capacidades de análise e de produção são inadequadas; 

- São feitos pedidos novos à organização que não podem ser respondidos pelos sistemas 

actualmente disponíveis. 

Os funcionários que trabalham numa base diária com informação cartográfica estão 

frequentemente cientes dos estrangulamentos causados por métodos de representação 

manuais (Julião, 2003b). 

Todos clamam pela necessidade do aumento do grau de exigência, a todos os níveis. 

Também aqui se impõe a modernização dos meios técnicos ao serviço dos Tribunais para 

que estes, exigindo melhor qualidade da informação, a possam receber com essa 

qualidade, porque só assim se obterá o retorno do capital investido e têm justificação as 

importâncias exigidas por quem presta a informação.  
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4.2.3. Áreas da informação geográfica que podem ser melhoradas  
 

Tendo em conta os temas abordados nos processos judiciais analisados serão de seguida 

referidas a título de exemplo, e sem pretensão de exaustividade, algumas áreas da 

informação geográfica que devem ser melhoradas, ainda que se não olvide que muitas 

outras poderiam aqui ser também referidas, pela sua pertinência nesta área.  

 

4.2.3.1. Definição de conceitos e características da informação geográfica 
 

Alguns conceitos sofrem constantes mutações, fruto da evolução do tempo, dos interesses, 

do conhecimento, entre outros factores, tornando-se assim necessário reequacionar 

algumas noções. 

No caso concreto, os problemas relacionados com a definição de conceitos e das 

características da informação geográfica traduzem-se, em dificuldade de aplicação da lei o 

que confere a iniquidade da sua aplicação. 

Na sentença do processo 1/anexo 1 surge uma reflexão sobre os conceitos de Praia, e 

Linha máxima de da preia-mar de águas vivas equinociais. 

Para Queiró, o DL de 31/12/1864 integra no domínio público “as praias”, cuja “referência 

teve em vista considerar daí em diante incluídos no domínio público os terrenos 

nomeadamente arenosos, que constituem o lictus derelictum do mar e aqueles cuja 

formação tem origem aluvial e são, portanto o produto do lento trabalho das ondas, 

contíguos, uns e outros, à linha da máxima preia-mar de águas vivas”, porém, dá-se ao 

conceito de praia um sentido amplo, (Queiró, 1964). 

De igual modo o posterior DL nº. 5787-IIII, de 10/05/1919 (Lei das Águas), considera do 

domínio público “as praias” – parágrafo 1º. do artº. 1º. – não definindo o conceito. 

Finalmente, através do DL nº. 468/71, de 5 de Novembro de 1971, que define os limites do 

Domínio Público Marítimo procurou-se “rever, actualizar e unificar o regime jurídico dos 

terrenos incluídos no que se convencionou chamar o domínio público hídrico” fixando o 

Domínio Público Marítimo numa largura de 50 metros da margem das águas do mar, na 

sequência do que era entendimento unânime, baseado em Diplomas bem anteriores, numa 

tentativa de “eliminar as dúvidas de interpretação que as disposições até agora vigentes 

consentiam”.  

Nos termos do art. 3º, nº. 2, deste último Diploma Legal, a margem das águas do mar tem a 

largura de 50 metros. Contudo, segundo o Parecer nº. 3032, da Comissão do Domínio 
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Público Marítimo, quando a margem tiver a natureza de praia em extensão superior àquela, 

ela estende-se até onde o terreno apresentar tal natureza – nº. 5 – mas numa largura 

máxima de 300 metros (Lobo, 1989) - não se define porém, mais uma vez o conceito de 

praia. 

Sem embargo, são inúmeras as definições associadas a este conceito, sendo por vezes 

utilizado de modo indiferenciado para referir porções do território de dimensões variáveis. 

Refira-se, por exemplo, que para o Caetano, o terreno tem a natureza de praia “se for 

constituído por areia solta” (Caetano, 1980). Era, pois, “a areia solta” que identificava a 

praia, muito embora, por vezes, fique difícil saber em que ponto a praia termina para dar 

lugar a uma duna, elemento que frequentemente prolonga as superfícies arenosas das 

praias (Lobo, 1989). 

Já para Andrade uma praia é uma acumulação de sedimentos não consolidados 

(geralmente areia ou cascalho) e compreende um domínio submarino e um domínio 

subaéreo (figura 9), incluindo este último a região do perfil sujeita às marés e ainda a porção 

geralmente emersa, mas que é ocasionalmente tocada pelo espraio durante episódios de 

temporal (Andrade, 1998).  

Ainda no aludido DL 468/71, no seu art. 2º., nº. 2, define-se que o leito das águas do mar é 

limitado pela linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais, linha essa que é 

definida, para cada local, em função do espraiamento das vagas em condições médias de 

agitação do mar - note-se que aqui as definições da linha de preia-mar de águas vivas 

equinociais podem ser várias e podem ser válidas em diferentes contextos, mudando ao 

longo do tempo, fruto da erosão marítima, com o que a sua delimitação requer um elevado 

grau de discernimento e de senso comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema da praia (Andrade, 1998) 
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No processo 5/anexo 5, foi solicitada à Direcção Geral de Portos, Navegação e Transporte 

Marítimos do Norte a distância entre a linha da máxima preia-mar de águas vivas equinocias 

e o prédio em questão, ao qual a mesma entidade respondeu dizendo não ser possível 

indicar tal distância, já que conforme estipula o DL nº. 468/71, de 5 de Novembro, aquela 

linha é definida, para cada local em função do espraiamento das vagas em condições 

médias de agitação do mar, pelo que, tratando-se de um conceito que varia fisicamente, em 

função do tempo e do lugar, sugere que seja consultada a Comissão do Domínio Público 

Marítimo por se entender ser a “entidade” habilitada a definir em concreto o conceito de 

“linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais” estabelecido naquele diploma legal. 

Deste modo, revela-se particularmente importante clarificar estes conceitos ou delimitar as 

áreas incluídas no Domínio Público Hídrico, por exemplo, através da sua geo-referenciação, 

como aliás já existe para alguns troços do Domínio Público Marítimo. Esta delimitação trará 

vantagens não só na aplicação da lei, como também na clarificação das áreas junto das 

entidades que as administram tornando ainda possível a sua representação/modelação 

cartográfica. 

Para Matos, a introdução do suporte digital e a exigência própria do uso para sistemas de 

informação operacionais não são compatíveis com os níveis de indefinição antigamente 

aceitáveis. Para o mesmo autor, situações como as anteriormente descritas, às quais 

acrescenta outras relacionadas com o delineamento de fronteiras, ou o declive do terreno, 

têm impactes directos no uso que se faz do território pois conferem arbitrariedade à 

definição das condicionantes, arbitrariedade à sua aplicação e provocam erros na 

modelação geográfica (Matos, 2006). 

 

Finalmente, relacionado com a designação de lugares – na Toponímia, também se 

encontram erros frequentes. Na freguesia de Apúlia, o lugar de Cedovém (processos 1, 2 e 

5 – anexo 1, 2 e 5) surge frequentemente referenciado por “Cedovém” - Levantamento topo-

hidrográfico da Direcção Geral de Portos; “Cedo bem” - Levantamento aerofotogramétrico 

da Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende/Câmara Municipal de Esposende e 

“Cedobém” nos relatórios da Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende. 

Aquela localidade surge, assim, com diversas designações, que se disseminam em 

relatórios, em cartografia nova e nas descrições e inscrições matriciais. Seria de igual modo 

importante actualizar e aumentar o inventário toponímico do IGP pelo qual todas as 

entidades se poderiam orientar. 
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4.2.3.2. Inventário e cartografia de baldios e caminhos públicos 
 

O termo "baldio” quer se considere a sua origem no germânico «baldo», que significa 

«falho», «inútil», quer no árabe «batil», com o significado de «terreno inculto», passou a 

designar, entre nós, os terrenos que são usados e fruídos por uma comunidade de 

moradores.  

O DL nº. 39/76, de 19 de Janeiro, com o objectivo declarado de “entrega dos terrenos 

baldios às comunidades que deles foram desapossadas”, define-os como sendo “terrenos 

comunitariamente usados e fruídos por moradores de determinada freguesia ou freguesias, 

ou partes delas” (art. 1º).  

A Constituição, após a última revisão, integra os baldios no sector cooperativo e social – 

alínea b) do nº. 4 do art. 82º – designando-os “meios de produção comunitários, possuídos 

e geridos por comunidades locais” (Assembleia da República, 1997).    

A lei actualmente vigente – Lei nº. 68/93, de 4 de Setembro, - define os baldios como 

“terrenos possuídos e geridos por comunidades locais”, e que constituem, em regra, 

logradouro  comum, designadamente para efeitos de “apascentação de gados, de recolha 

de lenhas ou de matos, de culturas e outras fruições, nomeadamente de natureza agrícola, 

silvícola, silvo-pastoril ou apícola” – art. 1º, nº. 1 e 3.  

Quer na vigência do CC de 1867, quer na do Código Administrativo de 1940, os terrenos 

baldios podiam ser adquiridos por usucapião – “os terrenos baldios são prescritíveis”, como 

se expressa o parágrafo único do art. 388º deste último Código, e, com Marcelo Caetano, 

entendia-se que eles integravam o conceito de “coisas particulares”, sendo propriedade 

privada da autarquia (Gralheiro, 1990).     

O DL nº. 39/76, na prossecução dos objectivos acima referidos, estatuiu que eles ficam fora 

do comércio jurídico, “não podendo, no todo ou em parte, ser objecto de apropriação 

privada por qualquer forma ou título, incluída a usucapião” – art. 2º.  

Interessante constatar que os art. 30º e 39º da Lei nº. 68/93, de 4 de Setembro, foram 

alterados pela Lei nº. 89/97, de 30 de Julho que veio permitir a constituição de servidões 

sobre os terrenos baldios e a possibilidade de aquisição do terreno sobre que assentam 

construções entretanto erigidas por particulares.   

Gralheiro refere que “em Portugal, os baldios tiveram, pelo menos quatro fontes ou origens:  

1ª. – Aqueles que vieram de antes da formação da nacionalidade e foram reconhecidos 

pelos primeiros forais;  

2ª. – Aqueles que foram atribuídos, «ex novo», pelos reis aos povoadores dos novos 

concelhos;  
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3ª. – Aqueles que foram atribuídos, ou reconhecidos, nas escrituras de concessão, doação 

ou aforamentos aos grupos de cultivadores pelos reis e grandes senhores da terra; e  

4ª. – Aqueles que as populações foram adquirindo por «presúria» e/ou através da posse e 

usucapião, ao longo dos tempos (Gralheiro, 1990). 

A origem dos baldios varia de local para local, “mas sempre com base nos condicionalismos 

geográfico-agrológicos e no direito consuetudinário”, como escreve Marques, citado por 

Gralheiro (Gralheiro, 1990).     

Inovador em termos de legislação relativa a baldios, é a criação de Planos de Utilização dos 

Recursos dos Baldios, previstos no art. 6º da referida Lei nº. 68/93, como forma de regular o 

uso e fruição daqueles terrenos com sujeição a critérios de coordenação e valia sócio-

económica e ambiental, a nível local, regional e nacional, de acordo com o referido no nº. 1 

do art. 7º.  

Estes planos de utilização, cuja aprovação compete à assembleia de compartes (art. 15º, nº. 

1, alínea e) devem atender a critérios económicos e ambientais, devendo ser elaborados em 

estreita cooperação com as entidades administrativas que superintendem no ordenamento 

do território e na defesa do ambiente (nº. 2 daquele art. 6º).   

A importância destes planos levou a que durante a 5ª. Conferência dos Baldios, que 

decorreu no Pavilhão do Fontelo, em Viseu, fosse aprovada, por unanimidade, uma 

proclamação exigindo ao Estado “uma nova atitude de cooperação com as comunidades 

rurais dos baldios e o seu movimento associativo local, regional e nacional, nomeadamente 

a um acesso privilegiado aos fundos comunitários … e ainda o apoio para o levantamento e 

a cartografia dos Baldios e o estabelecimento das delimitações dos mesmos” (Agência 

Lusa, 2006).  

É, pois, este mais um campo de eleição na actuação do geógrafo, que deverá actuar no 

levantamento cartográfico, o que pressupõe uma busca das delimitações dos baldios, com 

os meios de que dispõe, assim como poderá contribuir para a elaboração dos planos de 

utilização.  

Este trabalho assume, de resto, tanta maior importância quanto maior é o valor que os 

baldios reconhecidamente assumem no desenvolvimento das aldeias e comunidades locais.  

Outro campo de actuação do geógrafo será, por exemplo, o do levantamento de estradas - 

caminhos antigos, que, apesar de serem coisas públicas, estão ou correm o risco de 

passarem a pertencer a privados, isto apesar de, estando, por definição, “submetidas ao 

domínio de uma pessoa colectiva de direito público”, estejam “subtraídas ao comércio 

jurídico privado em razão da sua primacial utilidade colectiva”, como refere Caetano 

(Caetano, 1980).  
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Contudo, a desafectação do domínio público pode ocorrer, quando o terreno ou caminho 

perde o carácter público, passando, então, para o domínio privado da pessoa colectiva de 

direito público, sua proprietária (v.g. Câmaras ou Juntas de Freguesia) podendo, a partir daí, 

ser adquiridas pelos particulares, até por usucapião.  

O processo 3/anexo 3 é um exemplo característico de como o abandono de um caminho 

público, pode facilmente conduzir à sua apropriação por particulares. No caso concreto 

trata-se de uma estrada, designada “Estrada da Rainha”, que terá sido aberta para dar 

passagem à rainha D. Maria II (não se sabendo se já no seu reinado ou antes de ter subido 

ao trono) quando uma vez terá ido em peregrinação a Santiago de Compostela. Durante 

vários anos esta estrada terá permanecido como a única ligação entre Vila Nova de 

Famalicão e Barcelos. 

Devido à sua considerável largura, que no local em litígio varia entre os 11,20 metros e os 

13,70 metros, foi outrora utilizada pelos “pobres” daquele lugar para cortarem a lenha de 

que precisavam e roçar o mato que cresceram no seu leito, assim como para realização de 

“furnas” na produção do carvão vegetal, tendo até servido de campo de futebol à 

“rapaziada” dali.  

Apesar de a Junta de freguesia vender ao longo destes anos os pinheiros e eucaliptos que 

foram crescendo no seu leito, esta estrada não fazia parte dos caminhos públicos 

reconhecidos pela Câmara Municipal. 

Podemos concluir dizendo que estamos perante dois exemplos de campos de actuação 

privilegiada do geógrafo, os quais, pelas particularidades que lhes são próprias e pela 

importância dos usos e costumes colectivos que lhes andam associados o obrigam a 

interagir com a comunidade, investigar as suas origens, hábitos, costumes e tradições, 

porque só assim conseguirá interpretar correctamente o valor que para essa comunidade 

poderão ter não só os grandes baldios, como também os pequenos terrenos que ainda 

subsistem com esse estatuto, apesar de as utilidades que actualmente deles são retiradas 

já pouco tenham a ver com as de antanho11, os caminhos que gerações e gerações 

calcorrearam e que as estradas varreram para o desuso, os terreiros onde as pessoas da 

aldeia se juntavam para conversar, dançar e conviver, e que poderão sair do esquecimento, 

                                                 
11 No processo 4/anexo 4, ficou provado que ao longo de muitos anos, que ultrapassa a memória das 
pessoas vivas, e sem qualquer interrupção, as pessoas que residiam na freguesia de Carvalhal 
utilizavam aquele terreno para estender, secar e pôr roupas a corar, as quais lavavam no rio Lima, que 
corre a sul. Utilizavam ainda o mesmo terreno para passar com o gado que levavam a beber ao rio, e 
deixavam que o gado ali pastasse, ou seja, retiravam do terreno as utilidades que ele proporcionava, 
atendendo às especiais características dele – terreno maioritariamente rochoso, o que o tornava 
impróprio para cultivo.  
Devido a alterações profundas das circunstâncias aquelas utilidades deixaram actualmente de ser 
praticadas. Sem embargo, a Junta de Freguesia de Carvalhal, os demandados e outras gentes 
moradoras naquele lugar, depositam nesse terreno lenhas, matos e materiais diversos, sempre que 
disso precisam. 
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assumindo ainda um papel social importante, atribuindo-lhes outros usos – os caminhos 

podem ser transformados em percursos pedestres, ciclocross ou em ciclovias e aqueles 

terrenos em lugares de animação.   

 

4.2.3.3. A modelação do litoral 
 

A erosão costeira constitui um problema em muitas áreas, do qual resultam frequentemente 

perdas, como no caso do processo 5/anexo 5 em que a erosão foi responsável pela queda 

de parte de uma construção, porém de todas as perdas que resultam da erosão costeira, a 

perda de habitats é a mais importante. 

A perda de habitats origina perda de biodiversidade – de espécies, ecossistemas e variação 

genética nas espécies. A variação intraespecífica está na essência da evolução e contribui 

para fortalecer a população contra as doenças, as mudanças climáticas e as perturbações 

ecológicas (Comissão das Comunidades Europeias, 1994).  

Segundo estimativas, referidas nesse mesmo relatório, mais de 5200 Km (30%) das praias 

da EU estavam a sofrer erosão.  

Porém, para Carvalho, a avaliação destes recuos, expressa-se, muitas vezes, com 

subjectividade, com dados numéricos derivados de observações dentro de limites 

temporários curtos ou obtidos a partir de documentos cartográficos de pouca precisão. Só 

uma monitorização contínua no terreno, a iniciar-se hoje e a prolongar-se durante anos, 

poderá definir a tendência evolutiva dos segmentos costeiros, indispensável à gestão da 

zona costeira. 

Para tal definem parâmetros, que, além de outros, devem incluir: 

- Perfis topohidrográficos transversais, espaçados convenientemente em função da 

micromorfologia da área que se pretende monitorizar; 

- Cartografia diversa (da área das praias com aforamentos rochosos, despida de coberturas 

arenosas; da variabilidade das características sedimentológicas de praia e prepraia; do 

fundo da prepraia, da praia e da antepraia; e cartografia geomorfológica de pormenor da 

praia e antepraia, incluindo os galgamentos do mar);  

- Características sedimentológicas em relação com as microformas das praias;  

- Observações locais meteorológicas, decorrentes, da ondulação, da qualidade da água e 

dos sedimentos; 

- Observações por satélite e fotografia aérea (pelo menos à escala 1:5000) obtidas com 

intervalos regulares e logo a seguir às tempestades; 
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- Observação dos ecossistemas incluindo as associações de vegetais (Carvalho et al., 

1997). 

Dias demonstra como através da comparação de cartas antigas se consegue visualizar a 

evolução do litoral, sobretudo em áreas cuja configuração mudou de forma muito 

expressiva. 

A partir da Carta topográfica militar da Península de Setúbal de José Maria das Neves 

Costa (1:30 000, levantada entre 1813-15 e desenhada em 1816) até às 3 edições da Carta 

Militar de Portugal 1:25 000, passando pela carta corográfica 1:100 000, dirigida por F. 

Folque, ilustra a evolução do litoral na área da Trafaria. 

Também nesta área, tal como na Apúlia, em Esposende, é devido a um agravamento 

acentuado do recuo da linha de costa, que, quando o mar invadiu as matas da Costa da 

Caparica, destruindo casas e pondo em risco a povoação, se decidiu construir, para evitar o 

recuo da costa e para proteger as praias, um esporão junto à Cova do Vapor, na parte 

voltada ao rio, e um sistema com vários esporões ao longo da parte ocidental, abastecendo-

se artificialmente as praias com areias dragadas do Tejo (Dias, 2002).  

Contudo, é defendido por vários autores, que apesar dos esporões, provocarem o aumento 

das praias a barlamar, não detém a migração das praias para o interior, apenas reduz o seu 

movimento. Daí que seja bem conhecida a aceleração da migração das praias e o recuo 

das arribas a sotamar dos esporões e as consequentes ameaças a todas as estruturas 

(Carvalho et al., 1997), tal como se verificou na Apúlia, o que levou a Direcção Geral de 

Portos, para proteger as construções ali existentes, a proceder ao enrocamento da praia. 

Porém, também os enrocamentos, construídos na frente marítima de centros populacionais 

e de infraestruturas para as defender, favorecem o emagrecimento das praias, porque, ao 

provocarem a reflexão das ondas e aumentando a agitação das águas, aceleram o 

desaparecimento das areias das praias, sem prejuízo de, frequentemente, se verificar o seu 

colapso perante as tempestades. 

Do exposto, torna-se premente a necessidade de monitorização, não só dos parâmetros 

ambientais, mas também do modelo de planeamento do Litoral implementado, que permita 

uma interpretação integrada da evolução das zonas costeiras. 

Só assim se combaterá a falta de compreensão, percepção e conhecimento, quer da 

complexidade dos ecossistemas costeiros, quer do real impacte e consequências das 

intervenções humanas, expressa pelas várias entidades e peritos envolvidos no processo 

5/anexo 5. 
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4.2.3.4. Cartografia de localização e enquadramento 
 

Google Earth, Yahoo Maps, Nasa World Wind, Microsoft Virtual Earth, Via Michelin, entre 

outros, permitem através da Internet criar mapas para as mais diversas aplicações, desde o 

planeamento de rotas, à localização de serviços ou até mesmo ao traçado do destino de 

viagem. 

Através de ferramentas cada vez mais diversas e potentes qualquer utilizador pode elaborar 

os seus mapas: marcar a posição de locais preferidos, traçar rotas, anexar fotos ou vídeos 

aos mapas existentes, entre outras funcionalidades. 

Para Sendra, a Visualização Geográfica é um dos novos paradigmas da Cartografia. 

Através dela, o uso dos novos meios informáticos (Internet, multimédia e multisensorial) 

conduziu a um aumento do papel dos mapas como ferramentas para a compreensão de 

fenómenos espaciais, permitindo que este processo seja cada vez mais eficiente. 

As novas possibilidades de navegação e de acesso aos dados, conseguidos através do uso 

da informática, facilita a interacção com o mapa. Consegue-se assim uma maior eficiência 

na comunicação da mensagem cartográfica porque o utilizador tem a possibilidade de 

estabelecer a sua própria lógica para o uso e análise da informação (em função das 

possibilidades do mapa), que lhe facilita compreender o fenómeno representado pelo 

cartógrafo (Sendra et al., 2002). 

A informação geográfica até aqui analisada é um bom exemplo para ilustrar a necessidade 

de repensar e redesenhar a cartografia de acordo com as suas funções, público utilizador e 

diferentes contextos. O pior exemplo é sem dúvida o da cartografia de localização ou 

enquadramento.  

A preocupação em apreender a realidade levou a que os juízes sentissem a necessidade, 

de proceder a uma inspecção ao local, em todos os processos analisados. Contudo, bons 

mapas de localização ou enquadramento permitiriam aos juízes e aos advogados um 

primeiro contacto com as características do espaço, revelando aspectos da realidade, do 

seu estado de situação, que através das potencialidades da visualização geográfica, 

nomeadamente da denominada realidade virtual, permitiriam melhorar a sua compreensão 

do espaço geográfico. 

É importante que se disponibilize informação geográfica para o cidadão comum, devendo o 

mercado das entidades públicas estimular a criação ou adopção de novos materiais que 

viabilizem e enriqueçam o uso das tecnologias de informação. 
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4.3. Novas oportunidades para o desenvolvimento de 
informação geográfica  
 
 
A vulgarização do GPS, a disponibilização de instrumentos de consulta de informação 

geográfica na Internet, as imagens de satélite de alta resolução e o aumento da capacidade 

de processamento e armazenamento dos computadores pessoais, entre outras, vieram 

conferir viabilidade a projectos que a não tinham há 15 anos atrás (Matos, 2006), com 

enormes repercussões na Cartografia e no utilizador da informação geográfica.  

Para Santos, o rápido desenvolvimento da Sociedade da Informação e do Conhecimento 

está a transformar a forma tradicional de funcionamento das sociedades contemporâneas e 

está a fornecer novas oportunidades e desafios para todos. A importância da informação e 

do conhecimento tem crescido nas últimas décadas, tanto nas nossas vidas pessoais como 

profissionais. Para qualquer organização a informação de qualidade é essencial na 

condução das suas actividades (Santos, 2004). 

É neste contexto de rápida mudança dos comportamentos do cidadão e das organizações 

que têm surgido cada vez mais o conceito de Serviços de Informação Online, sendo 

sobretudo estes os que maiores oportunidades trarão ao desenvolvimento e disponibilização 

da informação geográfica para o aumento da qualidade e fomento da relação entre a 

geografia e o direito. 

A título de exemplo, apresentam-se de seguida quatro projectos on-line de informação no 

sector público (a informação municipal on-line, o cadastro predial, os metadados e as infra-

estruturas de dados geográficos) que podem proporcionar um novo cenário na 

conectividade entre a geografia e o direito. 

 

4.3.1. A presença das câmaras municipais na Internet 
 

O tribunal administrativo tem como principais competências o julgamento das acções e 

recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes das relações 

jurídicas administrativas - nº. 3 do art. 212º da CRP (Assembleia da República, 1997), 

designadamente os referentes à promoção, prevenção, cessação e reparação de violações 

a valores e bens constitucionalmente protegidos, em matéria de saúde pública, ambiente, 

urbanismo, ordenamento do território, qualidade de vida, património cultural e bens do 

Estado, quando cometidas (essas violações) por entidades públicas, nos termos do disposto 

na alínea l) do nº. 1 do art. 4º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais12.  

                                                 
12 Aprovado pela Lei nº. 13/2002, de 19 de Fevereiro. 
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Ora, estas competências conferem especial importância à consulta on-line e/ou à 

possibilidade de Donwload da informação e cartografia dos planos de ordenamento.  

Num estudo levado a cabo pelo GAVEA – Observatório do Mercado das Tecnologias e 

Sistemas de Informação e pelo DSI – Departamento de Sistemas de Informação da 

Universidade do Minho, de Maio de 1999 a Fevereiro de 2000, foram identificados 153 

concelhos cujas Câmaras Municipais tinham web site, correspondendo a 50%, sendo que 

as restantes 152 ainda não tinham aderido à Internet. 

O estudo envolveu todas as 305 Câmaras Municipais do país, com a excepção das três 

constituídas nessa data, Vizela, Trofa e Odivelas (Amaral et al., 2000). 

Num levantamento mais recente efectuado em dois momentos (Fevereiro/Março de 2002 e 

Fevereiro/Março de 2003), realizado por Jorge Ferreira, foram inventariados 254 municípios 

do total dos 278 concelhos existentes em Portugal Continental, ou seja, 91,3%, com 

presença na Internet (Ferreira, 2004). 

Finalmente, um relatório sobre o ponto da situação dos Municípios Portugueses face à 

informação geográfica de âmbito municipal e a forma como ela é gerida e divulgada na 

Web, no âmbito do projecto de investigação “Bases para um Esquema Director de 

Ordenamento do Território à Escala do Continente” (BEOT), 90% dos municípios de entre 

os 278 municípios de Portugal Continental, apresentavam site na web, representando os 

restantes 10%, um total de 27 municípios que ainda não apresentavam informação 

municipal disponibilizada através de site na web (BEOT, 2005). 

Destes valores retiram-se duas conclusões principais: por um lado verifica-se que nem 

todos os sites são mantidos e utilizados, e em outros pode mesmo ter ocorrido a sua 

descontinuidade (dos 254 organismos municipais detectados como presentes por Jorge 

Ferreira, 37 (14.6%) estavam indisponíveis nos dois momentos de análise realizados) e por 

outro lado, a evolução do número de presenças de câmaras municipais com site é bastante 

satisfatório. 

 

4.3.1.1. Informação geográfica municipal on-line 
 

Apesar dos resultados demonstrarem uma forte presença das Câmaras Municipais na 

Internet, isso não assegura, necessariamente, a qualidade, diversidade e utilidade dos seus 

conteúdos. 

Do estudo sobre a gestão e divulgação da informação geográfica municipal, face ao tipo de 

informação geográfica disponibilizada (georreferenciada, mapeada, descritiva ou sem 

informação web) verificou-se que a categoria com maior representatividade era a “mapeada” 
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com 72%. Os 17% da categoria “descritiva” correspondiam aos sites que tinham unicamente 

informação descritiva, sendo que todos os sites das Câmaras Municipais possuíam este tipo 

de informação. A categoria “georreferenciada” apresentava somente 11% do universo de 

análise, sendo que as aplicações constantes dos sites municipais com este tipo de 

informação, tinham por base um SIG (BEOT, 2005). 

Porém, relativamente à disponibilidade de Instrumentos de Gestão Territorial, que são o tipo 

de informação mais pertinente para este trabalho, o estudo anterior encontrou um total de 

109 entradas de informação relativa a instrumentos de ordenamento do território e 

planeamento, pertencentes apenas a 41 concelhos. A maioria das ocorrências (61%) diziam 

respeito a informações relativas a cartas e plantas isoladas, pertencentes aos Planos 

Directores Municipais. No entanto, a sua consulta era estática - em apenas 10% de 

ocorrências (Planos Directores Municipais digitais) era possível ao utilizador interagir. 

A possibilidade de consulta aos Planos Directores Municipas (cartas, plantas e texto) 

encontrava-se limitada apenas a 5% das 109 entradas de informação relativas à classe 

“planeamento” (BEOT, 2005)  

A conclusões idênticas tinha chegado Ferreira, para quem os resultados do levantamento 

da “Cartografia on-line” e de “Análise espacial” ficaram muito aquém das expectativas, tanto 

no que diz respeito ao número de municípios que as disponibilizavam, como na quantidade 

e qualidade da informação (Ferreira, 2004). 

No levantamento efectuado, pelo mesmo autor, no que respeita a variáveis de ‘Cartografia 

on-line’, contabilizaram-se 47 páginas de Municípios com informação cartográfica 

disponível. Desse número apenas 11 se poderiam considerar como disponibilizadoras de 

cartografia digital pertinente; 4 correspondiam a aplicações de Desktop Mapping – 

permitindo a visualização de cartografia e análise espacial simples e 7, a aplicações de 

Web-Sig – ferramentas que, além de maiores capacidades de visualização, permitem um 

nível mais complexo de análise espacial. As restantes 36 páginas disponibilizavam 

cartografia digital apenas de formato raster, de baixa resolução. Normalmente mapas, com 

informação relacionada com os limites administrativos das unidades territoriais, roteiros 

turísticos e/ou gastronómicos e outros dados, sem possibilidade de análise espacial 

(Ferreira, 2004). 

Quanto às capacidades das ferramentas informáticas para “imprimir” e gravar” a cartografia 

disponibilizada e criada, as possibilidades mostraram-se muito limitadas, com um número 

de 17 e 4 ocorrências, respectivamente, para a impressão e a gravação.  

Relativamente às possibilidades de “Análise espacial” observou-se que a disponibilização 

de ferramentas de cartografia digital que possibilitam a realização de análise espacial é 

quase incipiente. Sendo no entanto importante referir que muitos dos municípios que não 
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disponibilizam este tipo de informação, têm em funcionamento sistemas de informação 

geográfica para seu uso interno.  

Entre os softwares que permitiam efectuar alguma análise espacial, estavam disponíveis 

apenas quatro ferramentas generalistas: buffering, cálculo de percursos óptimos, cálculo de 

distâncias e cálculo de áreas (distribuídas por 10 municípios) (Ferreira, 2004).  

 

4.3.1.2. Perspectivas futuras 
 

Do exposto poder-se-á concluir que os serviços de informação geográfica disponibilizados 

pelo município pela Internet são ainda reduzidos. 

Porém, actualmente, as preocupações com o ordenamento do território a nível nacional e 

concelhio encontram-se cada vez mais generalizadas a grupos variados de pessoas activas 

que reivindicam um processo de planeamento mais transparente e esclarecedor, razão pela 

qual essas preocupações não poderão continuar à margem da web. 

Por outro lado, a evolução dos recursos humanos com formação na área da cartografia 

digital é bem visível, encontrando-se actualmente um número já considerável de técnicos, 

espalhados pelos municípios de todo o país.  

Também a elevada procura de informação em suporte digital é reconhecida por todos e é 

essencial para a disseminação de conteúdos georreferenciados, imprescindíveis no 

desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas como a 3ª geração móvel ou o 

desenvolvimento de projectos de cidades digitais (Ferreira, 2004). 

De igual modo, a necessidade de administrar os municípios de forma integrada e a 

preocupação com a qualidade de vida urbana têm levado as autarquias a se interessarem 

cada vez mais pelo uso de SIG, como instrumentos de gestão, análise e disponibilização, 

em tempo real, da informação relevante para o apoio à decisão (Severino, 2006). 

Conjuntamente, a evolução das ferramentas de SIG e, nomeadamente, os interfaces com 

tecnologia Web-Sig, permitem já uma considerável redução dos custos da organização e 

disponibilização da informação cartográfica, sendo certo que os fundos postos à disposição 

das Câmaras Municipais para a realização de investimentos no âmbito da sociedade da 

informação têm sido fundamentais para o desenvolvimento desta área ao nível da gestão 

dos municípios.  

Finalmente, atendendo ao facto de a consulta via web ser um meio cada vez mais utilizado 

para a obtenção de informações e conhecimento é previsível que o número de municípios 
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com informação geográfica georrefrerenciada disponível na web, venha a atingir uma 

percentagem consideravelmente superior ao cenário actual. 

 

4.3.2. O Cadastro 
 

Desde que as sociedades humanas se organizaram como tal e ocuparam um determinado 

território de forma estável, houve a necessidade de estabelecer sobre os elementos 

registados, as tributações que deveriam recair sobre as propriedades privadas de acordo 

com as riquezas que daí adivinham e estabelecer uma base legal para gerir conflitos de 

posse da terra (Monteiro, 2006).  

Na antiguidade, as actividades cadastrais foram-se difundindo e ganhando crescente 

importância, mas o principal marco da sua revolução aconteceu em 1808, na França, com 

Napoleão, após a Revolução Francesa, quando decretou um completo levantamento 

cadastral, de todo o território nacional Francês e também das terras ocupadas, com a 

finalidade de mapear as áreas estratégicas, estimular a cidadania e a tributação justa dos 

imóveis (Lima et al., 2000). A actual interpretação do termo “Cadastro” tem origem neste 

modelo Francês.  

A evolução tecnológica, permitiu o desenvolvimento de novos métodos, técnicas e produtos 

(GPS, imagens de satélite de alta resolução, fotografias digitais e sistemas fotogramétricos 

totalmente digitais) que têm sido aproveitados por muitos países para actualizar os seus 

cadastros, sobretudo aqueles que possuíam já bases geométricas seguras, como a França, 

a Itália, a Suécia e a Alemanha (Monteiro, 2006).  

Porém, mesmo em países desenvolvidos, a legislação cadastral tem apresentado falhas na 

descrição de até que ponto a tecnologia, sobretudo na área computacional, pode ser 

aplicada ao Cadastro (Amorim et al., 2006).  

Com o objectivo de melhorar este quadro, e atendendo ao recente reconhecimento por 

parte de vários países, da importância de um cadastro informatizado, com a troca das 

informações cadastrais e jurídicas das propriedades surgiram várias iniciativas, de que se 

destacam: 

- O Comité Permanente sobre o Cadastro na União Europeia, que funciona como o 

interlocutor entre as organizações da União Europeia e as organizações cadastrais dos 

países membros e tem como função a troca de informação cadastral, experiências e 

melhores práticas entre os membros, criando uma Rede de Informação Cadastral (PCC, 

2007).  
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- A Federação Internacional de Geómetras (FIG), que através do documento “Cadastro 

2014 – Uma visão para um futuro sistema cadastral” elaborado por um Grupo de Trabalho 

da Comissão 7 da FIG, visa uma nova aproximação tendo em consideração os 

desenvolvimentos mundiais ao nível social, legal, económico e tecnológico, assim como as 

iniciativas de reforma no domínio do cadastro (Kaufmann, 1998).  

Este documento apresenta uma série de procedimentos que deverão ser considerados 

numa reforma cadastral, contemplando a automação do cadastro e usos das tecnologias 

disponíveis, assim como a regulamentação do cadastro como parte de um sistema de 

informação territorial. 

- O Instituto Lincoln of Land Policy, com sede nos USA, tem apoiado um grande número de 

projectos e de políticas cadastrais em diversos países da América Latina (LILP, 2007). 

 

4.3.2.1. Enquadramento legal e institucional do Cadastro Predial em Portugal  
 

Em Portugal, a partir de 1801 - mais antiga disposição legal que se conhece -, foram 

surgindo ao longo de décadas diferentes leis com vista à elaboração de um cadastro 

descritivo, sobretudo para aplicação fiscal, ainda que se encontrem várias vezes 

subjacentes também outros fins, nomeadamente a inventariação de recursos do país 

necessários ao planeamento e ordenamento do território, sobretudo referentes à 

propriedade rural (Monteiro, 2006).  

Porém, o maior esforço de execução cadastral, no país, ocorreu entre as décadas de 30 e 

90 do século XX, período durante o qual foi efectuado o cadastro geométrico da propriedade 

rústica (CGPR) em 126 concelhos, correspondentes a cerca de 50% da área total do país. A 

área coberta, maioritariamente na região Sul do Continente, corresponde a regiões onde o 

fraccionamento da propriedade não é muito significativo. Assim, o trabalho realizado em, 

aproximadamente, dois milhões de prédios rústicos corresponde, apenas, a cerca de 12% 

do universo existente (Resolução do Conselho de Ministros nº. 45/2006, de 4 de Maio). 

O actual regime jurídico do cadastro predial encontra-se estabelecido no Regulamento do 

Cadastro Predial (RCP), aprovado pelo DL nº. 172/95, de 18 de Julho, entendendo-se por 

“cadastro predial” o conjunto de dados que caracterizam e identificam os prédios rústicos e 

urbanos existentes em território nacional. 

Este Diploma alterou substancialmente os conceitos relativos ao cadastro. As alterações 

mais significativas dizem respeito à cobertura integral do território, à abertura ao mercado 

privado da produção de informação cadastral e à criação de um identificador único para os 

prédios - o número de identificação do prédio (NIP), garantindo o carácter multifuncional do 
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cadastro. O cadastro predial distingue-se dos demais registos sistemáticos sobre os 

prédios, devido à componente cartográfica digital (georreferenciação precisa dos prédios e 

suas estremas, bem como a determinação correcta das respectivas áreas) e respectiva 

finalidade (multi-funcionalidade).  

Nesta altura, o cadastro predial, executado de acordo com o novo regime jurídico, e 

inteiramente digital, encontrava-se em fase terminal em 5 concelhos: Mira, Ílhavo e Vagos 

com o processo já concluído, mas não ainda em vigor, e em Tavira e Feira com os 

processos em elaboração.  

Com o objectivo de viabilizar um sistema de informação predial único que condense, de 

forma sistemática, a realidade factual da propriedade imobiliária com o registo predial, as 

inscrições matriciais e as informações cadastrais, o Governo aprovou, através da Resolução 

do Conselho de Ministros nº. 45/2006, de 4 de Maio, as linhas orientadoras para a 

execução, manutenção e exploração de informação cadastral através da criação do 

Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SINERGIC), 
posteriormente aprovado pelo DL nº. 224/2007, de 31 de Maio. 

Este projecto, coordenado pelo IGP, tem como principal objectivo viabilizar a existência de 

um cadastro predial em Portugal. Pretende-se dotar o País de um conjunto de dados 

exaustivo, metódico e actualizado, caracterizador e identificador das propriedades 

existentes no território nacional, constituindo-se como uma ferramenta indispensável para 

as políticas de ordenamento do território, ambiente, económicas (em particular a agrícola e 

a florestal), fiscal e de obras públicas (DL nº. 224/2007, de 31 de Maio). 

Apresenta como principais objectivos:  

- Assegurar a identificação unívoca dos prédios, mediante a atribuição de um número único 

de identificação, de utilização comum a toda a Administração Pública, possibilitando a 

criação da informação predial única;  

- Unificar os conteúdos cadastrais existentes e a produzir, num único sistema de 

informação; 

- Permitir uma gestão uniforme e informática dos conteúdos cadastrais; 

- Garantir a sua compatibilidade com os sistemas electrónicos utilizados pelas várias 

entidades envolvidas no projecto; 

- Assegurar que a descrição do registo predial é acompanhada de um suporte informático;   

- Possibilitar a utilização generalizada do sistema pela Administração Pública e assegurar o 

acesso à informação pelo cidadão e pelas empresas, por via electrónica e com a garantia 

da protecção de dados pessoais envolvidos (art. 2º, do DL nº. 224/2007 de 31 de Maio).  
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Atendendo à dimensão do projecto, à sua complexidade e às verbas envolvidas, foi 

entendimento do IGP que o mesmo não deveria ser generalizado sem antes ser 

devidamente testado, o que levou à criação de um projecto-piloto. 

O projecto-piloto desenvolvido corresponde ao território da Freguesia de Albergaria dos 

Doze, e tem como principal objectivo testar os conceitos criados no âmbito do novo quadro 

legal e a aplicação de novas metodologias de aquisição de conteúdos cadastrais. 

A primeira fase da campanha de aquisição de dados cadastrais teve início a 9 de Outubro e 

terminou a 1 de Dezembro de 2006. A 17 de Julho de 2007 reiniciaram-se as operações de 

cadastro predial na referida freguesia de Albergaria dos Doze, estando prevista a sua 

conclusão no final do ano (SINERGIC, 2007). 

A natureza experimental deste projecto permite testar e aperfeiçoar os mecanismos de 

aceleração e simplificação consagrados, antes de se alargar o seu âmbito de aplicação. Por 

outro lado, a solução adoptada permite que se desenvolvam os trabalhos técnicos que 

assegurarão a plena implementação do SINERGIC, quer no que se refere aos aspectos 

infra-estruturais do sistema, sob a responsabilidade e coordenação do IGP, quer quanto aos 

mecanismos de conservação da informação cadastral e de reconhecimento e harmonização 

com as informações da competência das várias entidades intervenientes no processo (DL 

nº. 172/95, de 18 de Julho). 

 

4.3.2.2. Situação actual do cadastro no ordenamento jurídico português 
 

Relativamente à propriedade coexistem, no ordenamento jurídico português, vários 

sistemas de registo, dos quais:  

- O Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica, executado com finalidade fiscal, visa o 

conhecimento dos prédios para apuramento da matéria tributável e o sujeito passivo do 

imposto. As inscrições só para efeitos tributários constituem presunção de propriedade. 

Substituído pelo Cadastro Predial, permanece em vigor até que se completem as operações 

de execução do novo modelo;  

- A Matriz Predial destina-se a dar conhecimento do valor patrimonial tributário e ao sujeito 

passivo do imposto; 

- O Registo Predial destina-se ao conhecimento e publicidade da situação jurídica dos 

prédios, e contém dados de carácter subjectivo, constituindo presunção jurídica de que o 

direito existe e pertence ao titular inscrito; 
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- O Cadastro Predial destinado ao conhecimento e publicidade dos dados de carácter 

objectivo, constitui presunção, para todos os efeitos, de que o prédio existe e tem aquela 

localização, configuração e área (Bordalo, 2006).  

Com efeito, o art. 4º, nº. 1, do DL nº. 224/2007, de 31 de Maio define-o como um registo 

administrativo, metódico e actualizado, de aplicação multifuncional, no qual se procede à 

caracterização e identificação dos prédios existentes em território nacional.  

A inscrição no registo predial não é obrigatória, pelo que muitos prédios não se encontram 

registados na conservatória do registo predial. 

Acresce, a este facto, que a individualização e caracterização dos prédios é própria de cada 

registo, assim como os conceitos utilizados na descrição e as características deles, levando 

a que a mesma realidade física possa ser tratada e referenciada de formas distintas (ex: CC 

– são considerados e definidos dois tipos de prédios: rústicos e urbanos; no caso da 

Regulação do Cadastro Predial – só se considera e descreve uma única espécie de prédio; 

no caso do Código da Contribuição Autárquica – consideram-se e definem-se três tipos de 

prédios: rústicos, urbanos e mistos). Refira-se, a título de exemplo, o caso do município de 

Ílhavo, já que aquando da realização do Cadastro (1999) existiam, aproximadamente 24 000 

prédios inscritos e descritos no registo, 27 500 para efeitos cadastrais e 41 000 na matriz 

fiscal. 

Deste facto resulta que, frequentemente, não há correspondência entre o conteúdo das 

respectivas descrições. Algumas das inscrições e descrições dos prédios estão mesmo 

desajustadas da realidade, existindo vários registos desactualizados e prédios mal 

demarcados.  

Por outro lado, identificando-se o prédio pela sua localização, que é dada também pelos 

confrontantes, nunca há uma actualização dos nomes destes, decorrente das diversas 

transmissões da propriedade dos prédios confinantes, o que torna muito difícil identificar, no 

terreno, os seus limites, se não mesmo o local onde, na realidade, existe.  

Estes problemas são potenciados por erros ocorridos aquando da actualização e 

informatização dos dados e pela falta de meios e conhecimentos informáticos de várias 

instituições das Finanças e no Registo Predial (Veigas, 2002). 

Deste modo, foram, e continuam a ser, travadas longas disputas judiciais, pelas imprecisões 

nas definições dos limites das propriedades, com um grau de complexidade ainda maior 

para as propriedades rurais.  

Destaque-se, a propósito, o artigo do semanário Expresso de 7 de Julho de 2007 “E tudo o 

vento trouxe” que relata o “quebra-cabeças” do cadastro em concelhos do interior, como os 

da serra da Lousã, que devido à morte dos seus habitantes e à emigração dos 
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descendentes destes, designadamente para o Brasil, se desconhecem os titulares de várias 

habitações e propriedades rústicas. Também as imprecisões sobre as áreas são grandes, 

porque a elas está associada a fixação do montante do imposto (o “medo” do pagamento 

duma Décima elevada a comandar a representação da realidade!), o que fez com que os 

proprietários declarassem às Finanças áreas muito inferiores às reais. 

Para González, os bens (económicos) são por definição raros, o que implica, por outras 

palavras, que eles não existem em quantidade suficiente para satisfazer até ao ponto da 

saciedade, todas as necessidades de um sujeito económico. Por esta razão, surge o direito 

das coisas, basicamente como uma forma de disciplinar a atribuição desses bens, tentando 

prevenir ou sancionando conflitos relativos aos mesmos (González, 2003). 

Com efeito, no regime jurídico português estão consagrados diversos deveres que recaem 

sobre os titulares dos prédios, limitações ao seu uso, sujeições a obrigações e diversos sem 

contar com ónus e encargos que limitam o livre exercício dos poderes decorrentes do direito 

de propriedade.  

Porém, cumpre questionar como se hão-de aplicar, na prática, estas medidas se não existe 

uma delimitação rigorosa e precisa dos prédios abrangidos por áreas sujeitas a 

determinadas limitações, obrigações, e ónus? 

A falta de um Cadastro geométrico e rigoroso acarreta várias dificuldades na aplicação da 

Lei em diversos domínios, das quais se destacam:  

 

- A Prevenção e combate aos fogos florestais  

A Lei nº. 19/86, de 19 de Julho veio sancionar o comportamento daquele que, sendo ou não 

proprietário, incendiar florestas, matas e arvoredos, propositadamente ou por simples 

negligência, e ainda quem impedir o combate aos incêndios ou dificultar a sua extinção.  

Por sua vez, através do DL nº. 334/90, de 29 de Outubro o legislador, sensível ao perigo 

que resulta do abandono nas matas e florestas dos produtos sobrantes decorrentes dos 

cortes de árvores para desbaste ou do abate das madeiras, que, como se sabe, constitui um 

autêntico rastilho no verão, contribuindo para a propagação do fogo com maior velocidade, 

impõe diversos deveres aos proprietários que procedam ao corte, abate ou desbaste de 

árvores em povoamentos florestais (deve proceder à recolha e transporte dos produtos 

sobrantes para local afastado no mínimo 200 m da mata – nº. 1 do art. 1º), punindo com 

uma coima quem fizer queimadas no interior das matas, ou aí fizer fogo de qualquer 

espécie, incluindo fumar (art. 2º, nº. 1).  

Mais obriga os proprietários, designadamente, a limpar o mato num raio mínimo de 50 m à 

volta de habitações, dependências, estaleiros, armazéns, oficinas ou outras instalações e a 
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manterem limpos de mato e/ou de produtos de exploração florestal, designadamente o 

material lenhoso sobrante, os aceiros ou corta-fogos (art. 2º, nº. 2).      

 

- Intervenções urbanísticas  

Segundo o DL nº 380/99, de 22 de Setembro (art. 119º e 120º) “as intervenções 

urbanísticas devem ser precedidas da fixação em planta cadastral dos limites físicos da 

área a sujeitar a essa intervenção, com identificação de todos os prédios abrangidos, sendo 

que a referida área, designada como unidade de execução, pode, nomeadamente, 

corresponder à área abrangida por um plano de pormenor ou a parte desta.  

Assim, a execução de intervenções urbanísticas e designadamente, o licenciamento de 

operações de loteamento, de realização de obras de urbanização e de edificação, ou a 

gestão do património imobiliário depende da existência de um sistema de informação sobre 

a propriedade imobiliária.  

 

- Servidões e restrições de utilidade pública 

Diversas disposições legais, nomeadamente as que respeitam a servidões administrativas e 

a restrições de utilidade pública, incluindo a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva 

Ecológica Nacional, bem como as zonas de protecção de imóveis classificados, ou o 

Domínio Público Hídrico impõem condicionantes sobre áreas do território 

independentemente dos prédios nelas implantados, tornando-se fundamental, nessas 

circunstâncias, poder dispor-se de descrições seguras e uniformes dos prédios abrangidos. 

 

- O ordenamento das zonas litorais e ribeirinhas, da agricultura, da floresta 

 A importância crescente das restrições do direito público à posse e utilização predial da 

terra, geradas pelas condicionantes derivadas do ordenamento do território, da protecção do 

ambiente, da protecção da paisagem e da própria natureza e ainda, da segurança das infra-

estruturas, exige, cada vez mais, mesmo em países medianamente organizados, um 

cadastro geométrico preciso, de acesso rápido e com os conteúdos necessários à correcta 

decisão. A sua ausência tem-se feito sentir no correcto ordenamento do território, em todos 

os seus âmbitos, nomeadamente, nos Planos Directores Municipais e Planos de 

Ordenamento das áreas Protegidas, entre outras figuras de planeamento, que 

sistematicamente carenciados de informação cadastral adequada, são necessariamente, 

sujeitos a constantes correcções. 
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- Protecção do proprietário e do comprador  

São inúmeras as causas que determinam expropriações de terrenos ou parte deles (v.g. 

para a construção de (infra-estrururas eléctricas, do gás, abertura de auto-estradas) não só 

pelo próprio Estado, como também por empresas (mais ou menos privadas) que exploram a 

rede rodoviária, as telecomunicações, etc.).  

Cumpre ainda referir, pela sua actualidade, a importância fundamental na identificação dos 

proprietários dos terrenos onde estão a ser instaladas os aerogeradores dos parques 

eólicos (mais não seja pelos montantes das rendas que lhes cabem). 

Se a hipoteca é o único caso em que o registo é obrigatório, sendo constitutivo do direito (a 

hipoteca só produz efeitos, mesmo entre as partes credora e devedora se e quando for 

registada), já outro tanto se não verifica relativamente a outros direitos reais menores, 

como, por exemplo as servidões de passagem que, por isso, são uma constante fonte de 

litígio (se quem compra não se apercebeu que sobre o prédio que comprou passa um 

caminho de acesso a outros prédios não vai aceitar de “ânimo leve” a passagem “pelo que é 

seu” ao dono de um prédio vizinho). O próprio regime das águas de rega, que entre nós 

assenta em tradições e costumes actualmente ignorados pelos “novos” proprietários, e que 

se perderão quando os mais antigos já os não puderem lembrar.  

 

4.3.2.3. Finalidades do Cadastro Predial  
 

No pensamento de Napoleão, o Cadastro visava aumentar a segurança jurídica, razão pela 

qual lhe atribuiu efeitos jurídicos. Porém, os documentos cadastrais não foram capazes de 

aplicar este conceito à realidade e a sua eficiência e eficácia permanecem limitadas aos 

efeitos fiscais.  

Com o Cadastro Predial, e o consequente conhecimento preciso dos limites e da titularidade 

da propriedade são inúmeros os benefícios jurídicos dele decorrentes. 

Por um lado, aumenta consideravelmente o nível de segurança dos direitos sobre a 

propriedade e dos limites das parcelas, tornando os procedimentos operativos muito mais 

transparentes, nomeadamente os de criação, transferência e extinção da propriedade, 

assim como os ónus e obrigações que recaem sobre os bens levados ao registo, e por outro 

lado, permitirá ainda uma melhor articulação entre os diferentes serviços públicos, com 

repercussões muito positivas na segurança e no comércio jurídico relacionados com prédios 

rústicos e urbanos, contribuindo consideravelmente para uma diminuição de litígios sobre a 

propriedade; 
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Segundo Saboya citado por Costa, além da função jurídica, são também principais funções 

do cadastro a fiscal e a função de planeamento. A função fiscal consiste na identificação 

dos bens imobiliários e na identificação dos seus proprietários tributáveis; quanto à função 

de planeamento, resulta da convergência de operações cadastrais e adquire característica 

multifuncionalitárias (Costa et al., 2006).  

Para Monteiro o Cadastro proporcionará um salto qualitativo na exploração da informação 

sobre o território. A sua utilização com outra informação de natureza sectorial, em SIG, 

possibilitará aos gestores/administradores do território ou aos técnicos uma visão integrada 

do mesmo, com vantagens ao nível da optimização dos recursos humanos e financeiros, 

proporcionando uma aceleração de processos relativos a pedidos de loteamento, 

licenciamento de obras, expropriações e planeamento, aumentando assim a eficácia da 

gestão do território (Monteiro, 2006). 

Um processo de planeamento e ordenamento do território correcto e eficaz pressupõe o 

conhecimento da estrutura da propriedade. Esta ideia é partilhada por Costa, segundo o 

qual a importância de mapas e do cadastro urbano como elementos básicos para o 

planeamento e a elaboração de projectos urbanos é tão grande que não se admite a 

inexistência deles nem mesmo para o planeamento de uma pequena viagem de turismo 

pela cidade (Costa et al., 2006).  

Ao nível das instituições públicas, que usufruirão directamente do cadastro, através de uma 

base de informação transversal, como as Conservatórias do Registo Predial, as Repartições 

de Finanças, as Câmaras Municipais e todas as entidades da Administração Central que 

recorram com frequência a expropriações ou a quem caiba o reordenamentos do território 

(v.g., o Instituto de Estradas de Portugal, Instituto de Hidráulica e Engenharia Rural e 

Ambiente, Direcção-Geral de Florestas, Instituições com competências na área do 

Ambiente, etc.) esperam-se melhorias da eficácia e eficiência no exercício das suas 

competências, designadamente na administração do território, assim como na cobrança 

equitativa das taxas. 

Finalmente, o cadastro é ainda de suma importância na ligação de Portugal à União 

Europeia, não só no acesso aos Fundos Europeus, como os resultantes da Política Agrícola 

Comum, porquanto implica a criação de dados informatizados para o controlo da titularidade 

dos bens vocacionados tanto para a actividade agrícola como para a pastorícia, para além 

de servir de base segura para se implementarem políticas ambientais, cujas directivas têm 

crescido em número continuamente. 

Para Molen, a longo prazo, a livre circulação de pessoas, produtos e capitais na União 

Europeia requer dar passos até a harmonização ou, pelo menos, a coordenação com a 

União Europeia dos regimes de propriedade, leis sobre o registo de propriedade e normativa 
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cadastral com o fim de cumprir com os requisitos da política da União Europeia 

relativamente a:  

• um mercado imobiliário europeu; 

• à liberalização do mercado financeiro hipotecário; 

• ao planeamento e desenvolvimento territorial regional; 

• à política agrícola 

• à política ambiental 

• à protecção do consumidor (pessoas e empresas), para que também os cidadãos e 

empresas da UE possam beneficiar de um bom registo da propriedade e cadastro a uma 

escala europeia (Molen, 2002). 

Pelas razões apresentadas crê-se que além dos benefícios de ordem jurídica, fiscal, política 

e social serão igualmente importantes os de ordem económica e estatística, científica, 

técnica e histórica. 

 

4.3.3. Os Metadados 
 

Em Portugal, a produção de dados e informações geográficas encontra-se disseminada por 

diversos organismos públicos e empresas privadas, tendo-se assistido, nos últimos anos a 

um considerável aumento da produção de dados e informações geográficas sobretudo 

relacionados com a superfície terrestre (Detecção Remota, Topografia, Geodesia, 

Fotogrametria, Sistemas de Posicionamento Global, etc), com a população (censos, 

anuários estatísticos, etc.) e com o ambiente (recolha de dados meteorológicos, qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas, etc.). 

Porém, é importante que a informação além de existir, seja fácil de identificar, localizar, 

avaliar e aceder. Sem documentação apropriada torna-se difícil para os utilizadores localizar 

os dados necessários para as suas aplicações, bem como entender o seu significado. 

Qualquer sistema de apoio ao Direito depara-se com esta dificuldade pela diversidade das 

áreas que tocam os casos concretos, pelo considerável número de temas a ter em 

consideração e, bem assim, pela diversa localização no tempo de cada uma das situações 

em apreciação.  

Uma pequena pesquisa sobre o tipo e localização da informação potencialmente 

interessante para esta temática permite detectar vários constrangimentos. 
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Com efeito, a simples busca no mercado de uma fotografia área para um lugar X da 

freguesia Y para o ano de Z, implica, desde logo, o contacto com os organismos públicos 

detentores ou produtores de fotografia aérea desse local e/ou com empresas privadas para 

se saber da disponibilidade da fotografia pretendida, as suas características, os gastos que 

comporta a aquisição, dentre outras particularidades relevantes. Só após a recepção das 

diferentes respostas, se poderá, então, seleccionar a que melhor satisfaça os objectivos 

pretendidos, e, posteriormente, proceder à sua encomenda. Todas estas diligências 

implicam perdas de tempo mais demoradas que o que se gasta em analisar a fotografia 

eleita e a produzir o respectivo relatório. Sendo que estes passos terão que ser sempre 

repetidos para cada uma das pesquisas que se imponha fazer. 

Acresce que a informação sobre a fotografia aérea disponibilizada é frequentemente 

insuficiente ou mesmo inexistente. Dados fundamentais sobre a mesma, como, por 

exemplo, o conteúdo, a escala, a data do voo ou o método de obtenção, nem sempre são 

disponibilizados, ainda que solicitados, mas são determinantes para a resolução do 

problema.  

Considere-se, por exemplo, uma situação de deslizamento de terras, ocorrido em 

Dezembro, em que o muro que sustenta um jardim desliza sobre uma casa a jusante – na 

fotografia aérea que antecede o acontecimento, a referência ao ano na data pode assumir 

tanta importância para a decisão, como o mês ou a estação do ano em que o voo foi 

realizado, já que são estes dados que irão permitir avaliar se o evento se deveu a uma 

situação pontual (chuvas intensas) ou antes é o resultado de um processo contínuo (visível 

através do efeito creep na vegetação ou no próprio muro), o que já aponta para uma 

situação de negligência do proprietário, que não procedeu às obras necessárias à 

conservação do dito muro (situação que é totalmente diferente da outra, que sucedeu de 

repente, de forma imprevisível e incontrolável). 

Uma consulta deste género impunha, assim, a informação de tempo (imagens que se 

adequam à data especificada), a informação geográfica (pesquisa espacial para uma 

determinada região) e a informação das características da mesma (como a escala para 

determinar se os elementos a analisar são visíveis na imagem). 

Nesta situação assumem particular importância os metadados, relevantes em relação à 

descrição, localização e recuperação de objectos de informação digitais.  

A definição do conceito de metadados não ganhou ainda o consenso na literatura, sendo, 

porém, maioritariamente descrito como “dados sobre dados”.  

Segundo Gaspar, num sistema de informação e, em geral, em qualquer conjunto coerente 

de dados, os metadados são elementos de informação relativos à origem, natureza, 

características, uso e outros atributos desses dados. No caso de um SIG, os metadados 
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podem incluir, em particular, o formato, a precisão, a cobertura espacial e temporal, o 

sistema de projecção, a qualidade, a origem e outros elementos (Gaspar, 2004). 

Para Silva, os metadados de informação geográfica não são mais do que uma descrição 

textual, de forma normalizada, da informação geográfica. A sua documentação é 

indispensável para a identificação e avaliação técnica (escala, sistema de referência, 

qualidade, extensão geográfica e temporal) dos conjuntos de dados geográficos, assim 

como aspectos ligados ao acesso a serviços, dados e contactos dos responsáveis (Silva, 

2007). 

O projecto “Portal de Dados Cartográficos”, desenvolvido pela “Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.”, executado durante 2005 é um 

modelo que pode servir de referência para outros projectos semelhantes a serem 

desenvolvidos. Aquele tem como objectivo dar a conhecer a informação cartográfica 

produzida pela empresa, publicando-a na Internet sob a forma de uma aplicação webgis. 

Este portal apresenta uma árvore de temas correspondentes aos produtos cartográficos 

publicados, sendo criada dinamicamente a partir da base de dados de configuração. 

Permite também a pesquisa de folhas executadas em cada produto, por distrito, concelho, e 

freguesia. Cada produto é representado pelo seu cartograma ilustrando a data de produção 

de cada folha (figura 10).  

Por outro lado, um produto pode ser configurado como vendável, e nesse caso o Portal 

possibilitará a sua encomenda online, permitindo a selecção de folhas a incluir na 

encomenda e apresentando o orçamento correspondente a cada folha e ao total da 

encomenda. 

Ao finalizar a encomenda, o visitante regista a sua intenção de compra, sendo 

posteriormente contactado pela empresa para formalizar essa intenção (Carreira, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Metadados de um produto no Portal de Dados Cartográficos da Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA, 2005) 
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4.3.3.1. Padrões de Metadados em Portugal 
 

Actualmente, com a expansão da Internet e o consequente desenvolvimento da tecnologia 

de redes electrónicas, tem-se intensificado o fenómeno do crescimento de documentos 

electrónicos, provocando o aumento, em progressão geométrica, do volume de informações 

disponíveis.  

Como muitas comunidades usam os metadados para criar, descrever ou preservar as suas 

fontes, que são muito diversificadas, encontramos diversos tipos de normas que respondem 

às exigências de cada campo ou de cada formato e que estabelecem as convenções 

estruturais. 

Perante esta realidade, torna-se imprescindível o desenvolvimento de padrões que visem à 

descrição exacta dos recursos de informação.  

Nesse sentido, têm surgido várias iniciativas com o propósito de discutir a questão e propor 

padrões de descrição de recursos de informação (Souza et al., 2000), sendo que as mais 

significativas ocorreram no início da presente década nos Estados Unidos, com o trabalho 

coordenado pelo Federal Geographic Data Comittee (FGDC), a que se lhe seguiram 

estudos sobre outros padrões no Canadá, na Europa e na Austrália (TIMPF). 

Também em Portugal, em 1998, foi elaborado pelo INAG o Perfil do Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos – SNIRH, que indica as especificações técnicas de apresentação de 

metadados no âmbito daquele sistema. O perfil SNIRH baseia-se na norma federal norte-

americana de metadados (Content Standard for Digital Geospatial Metadata, versão FGDC-

STD-001-1998 de Julho de 1998). Esta norma foi simplificada (foram retirados elementos 

sem interesse para o INAG), modificada através de uma extensão (de forma a ser 

compatível com a norma europeia CEN prENV 12657) e traduzida para português (INAG, 

1998). 

De igual modo, o IGP, disponibiliza através do Sistema Nacional de Informação Geográfica 

(SNIG), desde Junho de 2004 um editor de metadados (MIG) disponível gratuitamente para 

download, por forma a permitir que todos os produtores de informação consigam 

documentar os seus dados de acordo com a norma ISO 19115 e os mesmos possam ser 

acedidos por todos os que deles e da informação necessitam (Julião, 2005). 

Em 2007, foi criado, pelo IGP o Perfil Nacional de Metadados de Informação Geográfica 
(Perfil MIG) que tem como objectivo principal clarificar aspectos ligados à implementação 

da produção, gestão e disseminação dos metadados em Portugal, de forma a assegurar a 

correcta caracterização dos recursos geográficos e a sua harmonização com as infra-

estruturas de dados espaciais portuguesa (SNIG) e europeia (INSPIRE). 
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O Perfil MIG é composto por um subconjunto de metadados da norma ISO 19115 

(catalogação de conjuntos de dados geográficos como séries fotográficas, folhas de série, 

levantamentos topográficos, fotografias aéreas, ortofotomapas, temas vectoriais, modelos 

do terreno, etc.) e ISO 19119 (extensão para serviços). Este documento constitui-se 

também como um manual de boas práticas de documentação, sendo feita uma análise 

detalhada dos elementos escolhidos, esclarecendo a sua utilização e aplicação, através de 

comentários e exemplos. 

A documentação dos metadados do Perfil MIG, se aplicável, revela-se de grande 

importância porque:  

- Permite uma caracterização-base dos Conjuntos de Dados Geográficos; 

- Aumenta a interoperabilidade entre sistemas de diferentes organizações; 

- Está de acordo com as directivas europeias (INSPIRE) (Silva, 2007). 

O SNIG é um bom ponto de partida para coordenar a aquisição e o acesso a dados 

geográficos, embora de escala nacional, obedece já às directivas europeias, estando 

preparado para a globalização. 

 

4.3.3.2. A importância dos Metadados 
 

A informação prestada pelos metadados representa uma substancial economia de recursos 

na procura, investigação e aquisição de dados espaciais uma vez que possibilita fazer uma 

avaliação do grau de satisfação das necessidades dos utilizadores relativamente a um 

conjunto de dados.  

Porém a sua importância, também é fundamental na monitorização e controle dos mesmos, 

porque ao documentar e organizar de forma estruturada os dados, as organizações 

eliminam a duplicação de esforços, facilitam a sua manutenção e aumentam a fidelidade da 

informação. 

As organizações que não documentam os seus dados, com o decorrer do tempo, ficam 

sujeitas à duplicação de esforços de recolha e manutenção desses dados, ficam vulneráveis 

a problemas de inconsistências e correm o risco de não conseguir recuperar as informações 

de que necessitam.  

Um repositório público de metadados democratizará ainda o uso dos dados na organização, 

através da publicitação da existência desses dados, contribuindo para desfazer barreiras. 

Este aspecto é particularmente importante em Portugal, uma vez que, por um lado a 

importância de muitos detalhes referentes aos dados não recebe a devida atenção no seu 
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processo de produção, e por outro, existem frequentemente problemas internos nas 

organizações que se manifestam pela inexistência de uma cultura de partilha efectiva da 

informação entre Departamentos, inclusivamente dentro da mesma instituição (APDSI 

2006). 

A representação da informação por metadados é, por isso, uma necessidade que visa tornar 

mais efectiva a recuperação da informação, melhorar a sua gestão e dar aos dados 

geográficos o seu uso efectivo, contribuindo para o controle físico e intelectual dos 

documentos.  

Tal como refere Inmon, sem metadados, os dados não têm contexto; sem contexto, perdem 

o potencial do seu significado no processo de tomada de decisão (Inmon et al., 2001). 

Especificamente para o desenvolvimento das temáticas entre a geografia e o direito, a 

contribuição dos metadados assume particular importância pela indispensabilidade de 

integrar informações de múltiplas fontes, o que conduz à necessidade de se desenvolverem 

melhores formas de pesquisa e de avaliação da informação, sobretudo através da Internet. 

 

4.3.4. As infra-estruturas de dados geográficos 
 

Se os metadados são o modo de tornar mais efectiva a recuperação da informação, as 

infra-estruturas de dados espaciais surgem como uma forma de facilitar o acesso à 

informação geográfica que é produzida por uma extensiva gama de produtores do sector 

público e privado, num país ou região, com o objectivo de maximizar o seu uso global. Este 

propósito requer uma acção coordenada por governos (Masser, 2007). 

Para Julião, é devido ao reconhecimento crescente por parte das organizações de que a 

informação geográfica representa um importante papel de suporte, mesmo crucial, à 

actuação das mais variadas actividades, que se tem iniciado o desenvolvimento das infra-

estruturas de Dados Espaciais (IDE) em muitos países (Julião, 2005).  

Uma IDE é um sistema informático composto por um conjunto de recursos (catálogos, 

servidores, programas, dados, aplicações, páginas Web...) destinados a gerir Informação 

Geográfica (mapas, ortofotos, imagens de satélite, topónimos,...), disponíveis na Internet, os 

quais cumprem uma série de condições de interoperabilidade (normas, especificações, 

protocolos, interfaces, ...) e que permitem que um utilizador através de um simples 

navegador, possa utilizá-los e combiná-los de acordo com as suas necessidades. (Consejo 

Superior Geográfico, 2007). 
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O termo é usado internacionalmente para designar um conjunto de tecnologias, políticas e 

desenhos institucionais que facilitam a disponibilidade e acesso a dados espaciais (Pereira 

et al., 2004). 

A justificação para o estabelecimento de uma IDE está ligada a duas ideias fundamentais: 

- A necessidade de acesso de forma fácil, cómoda e eficaz aos dados geográficos 

existentes. Até agora, e por vários motivos, a Informação Geográfica tem sido um recurso 

com custos de produção elevados e de difícil acesso: formatos, modelos, políticas de 

distribuição, falta de informação.  

- A oportunidade de reutilizar a Informação Geográfica produzida num projecto para outras 

finalidades diferentes, considerando os seus elevados custos de produção (Consejo 

Superior Geográfico, 2007) 

O estabelecimento de uma IDE, a nível local, regional, nacional ou global, inclui princípios 

comuns: 

Marco Institucional: a existência de contratos entre os produtores de informação 

geográfica, especialmente entre os produtores oficiais, a fim de desenvolver e manter os 

dados espaciais fundamentais (Framework data) para a maioria das aplicações baseadas 

em sistemas de informação geográfica.  

Modelos: o estabelecimento de normas, às quais a informação geográfica, os intercâmbios 

de informação e a interoperabilidade dos sistemas que a utilizam, se devem ajustar.  

Tecnologia: estabelecimento de uma rede e mecanismos informáticos que permitam 

pesquisar, consultar, encontrar, aceder, submeter e usar os dados espaciais ou geográficos. 

Como por exemplo, permitir a incorporação dos metadados organizados por catálogo e 

disponibilizá-los na rede através de servidores.  

Política de dados: O estabelecimento de políticas, alianças e acordos de colaboração 

necessários para aumentar a disponibilidade dos dados espaciais e partilhar os progressos 

tecnológicos. (Consejo Superior Geográfico, 2007) 

Para que esta infra-estrutura funcione é preciso, sobretudo, que sejam estabelecidos 

acordos inter-organizacionais e inter-institucionais para coordenar e administrar, em escala 

local, regional, estatal, nacional ou internacional, tanto a aquisição de dados como o seu 

intercâmbio, com base em padrões estabelecidos e políticas adequadas. (Pereira et al., 

2004) 
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4.3.4.1. A Directiva INSPIRE 
 

Como a Europa se está a tornar mais integrada económica e socialmente, aumenta o 

reconhecimento de que alguns processos precisam de ser encarados numa escala europeia 

– é o caso da mudança ambiental, da segurança, dos transportes, e da coesão social. 

Por isso, foi recentemente lançada, pela Comissão Europeia, uma iniciativa importante para 

desenvolver uma infra-estrutura de informação espacial na Europa (INSPIRE, 2007).  

Esta directiva pretende promover a disponibilização de informação de natureza espacial, 

utilizável na formulação, implementação e avaliação das políticas ambientais da União 

Europeia, ainda que, sendo uma iniciativa de natureza inter-sectorial, expandir-se-á 

gradualmente para os outros sectores (v.g. agricultura, transportes,...) à medida que outros 

serviços da Comissão passarem a participar na iniciativa. 

A directiva obriga os Estados Membros a gerirem e a disponibilizarem os dados e os 

serviços de informação geográfica de acordo com princípios e regras comuns (v.g. 

metadados, interoperabilidade de dados e serviços, utilização de serviços de IG, princípios 

de acesso e partilha de dados) (INSPIRE, 2006). 

A directiva deverá trazer aos cidadãos europeus a possibilidade de, facilmente, encontrarem 

através da Internet informação útil em termos de ambiente e outras temáticas, permitindo 

também que as autoridades públicas beneficiem mais facilmente de informação produzida 

por outras autoridades públicas. 

A iniciativa incide sobre uma vasta gama de temáticas e áreas geográficas, destacando-se 

das demais pela escala, pela visão estratégica e pelo enquadramento jurídico. 

 

4.3.4.2. O Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) 
 

Portugal foi um dos países pioneiros na área das IDE com o Sistema Nacional de 

Informação Geográfica (SNIG), criado pelo DL nº. 53/90 de 13 de Fevereiro, que foi a 

primeira infra-estrutura de informação geográfica a ser desenvolvida na Europa e a primeira 

a ser disponibilizada na Internet em 1995 (SNIG, 2004b). 

Nos termos do artigo 1º, do citado Diploma, o SNIG é o sistema que integra informação 

geográfica ou susceptível de geo-referenciação produzida pelas entidades competentes, 

com salvaguarda dos respectivos direitos de autor, bem como dos imperativos de 

segurança específicos de cada organismo.  
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Tem por objectivo proporcionar, a partir dos vários pontos de acesso, a possibilidade de 

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

temáticas. 

Neste espaço a informação encontra-se distribuída por três áreas: 

- Metadados – possibilitam o conhecimento sobre a informação geográfica: o que há, como 

é e onde está. 

- Mercado – faculta informações sobre o mercado nacional de informação geográfica: quem, 

o quê, quando e onde. 

- Produtos e Serviços – permitem ver, manipular e descarregar a informação geográfica. 

Nos produtos encontra-se a informação geográfica e aplicações para download e nos 

serviços é permitida a visualização e exploração de informação geográfica on-line. 

Compete ao IGP a coordenação e dinamização do SNIG, designadamente através de 

projectos de inovação tecnológica, que contribuam directamente para facilitar o acesso à 

informação geográfica, ainda que seja imprescindível a participação activa e empenhada de 

todos os produtores e utilizadores da informação geográfica para a criação, manutenção e 

partilha de informação. 

 

4.3.4.3. A importância de uma IDE 
 

Segundo o relatório da Rede Europeia de Informação Geográfica (GINIE) sobre “Infra-

estruturas de Dados Espaciais: Recomendações de actuação” uma IDE é bem sucedida 

quando: 

- É desenvolvida, utilizada e mantida por diversos organismos responsáveis por fontes de 

dados-chave compreendendo, dados sócio-económicos, ambientais, do solo e propriedade 

do solo, e dados de referência (por exemplo, endereços, limites administrativos, infra-

estruturas físicas, e características topográficas); 

- Está pronta a responder a necessidades reais, particularmente em situações de 

emergência, como desastres naturais ou provocados pelo homem; 

- Os seus dados de referência estão de acordo com especificações comuns, são mantidos 

actualizados e são fáceis de encontrar e de aceder; 

- É multi-nível, integrando níveis locais, regionais e nacionais; 

- Há uma homogeneidade funcional do enquadramento através de níveis de jurisdição; 

- Há uma autoridade clara a gerir o enquadramento; 
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- Suporta uma economia suficiente para se justificar. 

É neste conjunto de características que residem as suas principais vantagens, sendo que, 

os benefícios devem ser dirigidos principalmente para áreas de alta prioridade política, tais 

como a redução do crime, a saúde, a educação, o planeamento físico, a protecção 

ambiental e a gestão de desastres (GINIE, 2000). 

Além de contribuir para a resolução de problemas de inconsistência e indisponibilidade de 

dados, uma IDE aumenta o conhecimento dos especialistas sobre as informações 

geográficas mantidas pelo governo e assegura as regras a que deve obedecer a 

disponibilização destas informações. Coopera ainda para uma mudança do sector público, 

incentivando o trabalho horizontal entre departamentos e serviços na utilização mais eficaz 

da informação. 

O Direito poderá revelar-se como uma área com importantes exemplos que revelam os 

benefícios de uma IDE, nomeadamente, os decorrentes da gestão ambiental.  

Actualmente, há de facto, um reconhecimento crescente de que alguns dos principais 

desafios da sociedade moderna, tais como a protecção do ambiente, o aumento da 

segurança, a melhoria dos transportes, o desenvolvimento social e os serviços de valor 

acrescentado ao cidadão, exigem que se identifique onde é maior a pressão da 

necessidade, que meios são necessários para visar eficazmente a intervenção, monitorizar 

resultados e avaliar impactes. Para todas estas tarefas, a informação geográfica é crucial 

(GINIE, 2000). 
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5. CASO DE ESTUDO 
 

5.1. Apresentação do caso de estudo 
 

O presente estudo pretendeu contribuir para a resolução de um conflito entre dois 

particulares, que simultaneamente se arrogam proprietários de um mesmo prédio.  

Serve para ilustrar como num caso cujos únicos meios de prova eram documentos 

(certidões do teor das inscrições matriciais e das descrições na Conservatória do Registo 

Predial e certidões das escrituras públicas relativas às sucessivas transmissões do direito 

de propriedade sobre o prédio reivindicado) e testemunhas, se podiam incluir outros 

estudos, cuja fundamentação constituísse um contributo para o esclarecimento da situação 

e apoio à decisão.  

O objectivo seria desenvolver um relatório simples, económico e objectivo, com recurso às 

novas tecnologias de informação e aos meios e métodos geográficos. 

A particularidade deste conflito reside no facto de o prédio reivindicado se apresentar, na 

descrição predial, como se situando na freguesia de Vermoim, do concelho de Vila Nova de 

Famalicão, mas os documentos apresentados por uma das partes situava-o no lugar do 

Monte do Castelo, enquanto que os apresentados pela outra situavam-no no lugar de Aldeia 

Nova, antigo lugar de Corvilhe (conforme se pode verificar nas inscrições matriciais mais 

antigas). 

 

5.2. Procedimentos metodológicos 
 

Face ao objectivo da pesquisa foram desenvolvidos vários procedimentos de acordo com as 

dificuldades encontradas (figura 11).  

Neste sentido, e visando o reconhecimento do terreno, o primeiro procedimento consistiu 

num levantamento do prédio rústico, efectuado com recurso a GPS, de precisão 

centimétrica. Para a demarcação do prédio procedeu-se ao reconhecimento dos limites ou 

estremas assinalados pelos marcos de propriedade que se encontraram no terreno. 

Posteriormente, procedeu-se, em gabinete, à exportação dos dados para o ambiente 

ArcCatalog do ArcMap (ESRI) e efectuou-se a correcção diferencial dos mesmos, de forma 

a assegurar uma precisão mais elevada e foi calculada a área e o perímetro da parcela.  
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Foram ainda analisadas as fotografias aéreas digitais do IGeoE dos anos de: 1958, 1968, 

1970, 1974 e 1995, para que se conhecessem as características do prédio rústico e sua 

evolução, assim como as dos terrenos confrontantes. As fotografias aéreas de 1958 e 1995, 

foram as escolhidas para a sobreposição do levantamento, a primeira por se tratar da mais 

antiga e a que apresentava a maior visibilidade, já que era anterior à reflorestação levada a 

cabo no local, e a segunda, (a de 1995) por ser a mais recente e, como tal, reproduzir uma 

situação idêntica à actual. Para tal procedeu-se à sua georreferenciação. Posteriormente, 

sobrepôs-se a shapefile do levantamento à Carta Militar de Portugal - folha 84 -, escala 1/25 

000, de 1997 do IGeoE de formar a elaborar a planta de localização (anexo 6). 

Uma segunda acção consistiu na análise dos confrontantes. Como numa das descrições da 

Conservatória do Registo Predial o terreno confrontava a poente com o limite de freguesia, 

sobrepôs-se a shapefile resultante do levantamento com as divisões administrativas 

(freguesias e concelho) pertencentes à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), do 

Instituto Geográfico Português (IGP, 2005), dando origem à planta administrativa (anexo 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema conceptual da metodologia adoptada 

 

O último procedimento baseou-se num estudo da Toponímia. Para tal, recorreu-se 

inicialmente à análise das designações da Carta Militar de Portugal, da respectiva área, e 

posteriormente foi efectuada uma pesquisa à base de dados da Toponímia do IGP 

Planta 
administrativa de 
Vila Nova Famalicão

Identificar e colectar 
informação pertinente

Levantamento do prédio 
rústico com recurso a GPS 

Análise dos confrontantes Estudo da Toponímia 

Tratamento da informação em 

gabinete 

Cálculo da área e perímetro 

Foto-interpretação 

Planta de 
Localização 

Carta Militar de 
Portugal

Elaboração de esquemas 
simplificadores 

CAOP V5 

- Análise da toponímia da 

Carta Militar 

- Pesquisa na base de dados 

da Toponímia do IGP 

- Pesquisa bibliográfica e de 

documentos de interesse. 

Carta do 
Património 

Sobreposição 

Sobreposição 



 

 84

W
D Q D 

N
M Q 

E
M D L 

S
H C T

(http://scrif.igeo.pt/asp/toponim.asp), tendo ainda sido elaborada uma pesquisa bibliográfica 

e de documentos de interesse, de que se destaca, pela sua pertinência, a Carta 

Arqueológico do município de Vila Nova de Famalicão 

Foram realizados vários estudos com as designações toponímicas “Monte do Castelo”, lugar 

de “Aldeia Nova” e “Lugar de Corvilhe”, “Corville” e “Corvile” (atendendo a eventuais erros 

de transcrição), no concelho de Vila Nova de Famalicão. 

Toda a cartografia foi produzida com recurso ao software ArcGIS ArcInfo 9.1., da ESRI-

Environmental Systems Research Institute. 

 

5.3. Discussão dos resultados   
 

O prédio rústico encontra-se delimitado por 14 marcos de propriedade, ocupa um área de 

1683 m2 e tem um perímetro de 354 metros, sendo a ocupação do solo eucaliptal. 

Anteriormente à reflorestação, quando os solos eram ainda agricultados, era visível o 

parcelamento do terreno onde se insere o prédio rústico em questão. As parcelas com 

forma rectangular, bastante compridas mas estreitas, sucediam-se umas às outras 

paralelamente. Algumas das parcelas eram atravessadas ou limitadas por um caminho 

(anexo 6).  

Da análise dos dois esquemas (figuras 13 e 14) que ilustram o prédio e seus confrontantes, 

de acordo, com o teor das descrições na Conservatória do Registo Predial facilmente se 

constata a diferença de confrontantes entre os dois prédios, cuja única semelhança ocorre a 

poente com “D Q D”, prédio 1 e “Herdeiros de LND”, no prédio 2, o que poderá indiciar 

estarmos em presença de dois prédios distintos.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema do prédio 1 (Lugar do Monte do Castelo) e seus confrontantes 

 

Da sobreposição do levantamento com a CAOP constata-se que o limite de freguesia dista 

aproximadamente 50 metros do prédio rústico objecto do estudo, não sendo este, portanto, 

limitado a nascente por limite de Freguesia como ilustra o prédio 2 (anexo 7).  
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Figura 13. Esquema do prédio 2 (Lugar de Corvilhe/ Lugar de Aldeia Nova) e seus confrontantes 

 

Devido às consideráveis diferenças das designações do lugar, o recurso à toponímia 

revelou-se uma mais valia na identificação, mesmo que aproximada, da realidade do prédio 

rústico. 

Pelo facto dos topónimos rurais nascerem numa sociedade restrita, presa à terra, onde o 

monte, os cimos e o rio têm frequentemente um valor absoluto, antonomástico, justamente 

pelo horizonte limitado dos conhecimentos (Ferro, 1986), o termo “monte” aparece um 

pouco por todo o concelho.  

Segundo a base de dados da Toponímia, do IGP, a designação “Monte” ou “Monte de...” 

encontra-se em 17 lugares. Na freguesia de Vermoim constata-se a designação de Monte 

do Marinho, também referida na carta militar e localizada a sul da parcela delimitada. 

De igual modo, em muitos outros casos, em que aumentaram as casas rurais e se 

expandiram os pequenos núcleos a toponímia reflecte o processo de expansão do 

povoamento em tempos mais recentes, razão pela qual, na mesma base de dados a 

toponímia “Aldeia Nova” se encontra em 10 freguesias do Concelho. Porém, nenhuma na 

freguesia de Vermoim: 

Já quanto às designações específicas, “Monte do Castelo”, ou ainda “Lugar do Castelo”, 

“Lugar de Corvilhe”, “Corville”, “Corvile” e “Aldeia Nova”, segundo a mesma fonte,  elas não 

existem na freguesia nem em todo o concelho, salvo o já referido lugar de “Aldeia Nova”. 

Também nas cartas militares do IGeoE, na freguesia de Vermoim, não se encontra 

nenhuma das designações toponímicas referidas.  

Como se sabe, a toponímia dos lugares tem, normalmente, uma forte ligação com a história,  

a arqueologia e a geografia, pelo que, a designação de “Lugar de Aldeia Nova” apontava no 

sentido de se dever encontrar no lugar características de povoamento de uma aldeia, o que, 

na realidade, se não verificava.  

Por sua vez, a designação de “Castelo” sugeria que num passado mais ou menos remoto 

tivesse existido ali uma fortificação, mas o facto era que não havia ruínas visíveis.  
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Contudo, como defende Ferro, referindo-se à Ligúria, mas cujas características descrevem 

uma realidade idêntica à Portuguesa, as vicissitudes tormentosas da história Ligure fizeram 

com que os núcleos de defesa surgissem um pouco por toda a parte, ou para protecção dos 

aglomerados já existentes ou dando origem, em seu torno, à formação de novos 

aglomerados; é por isso lógico que se não encontrem reflexos muito frequentes na 

toponímia. Através da forma castellaro é-se tentado a remontar aos mais antigos núcleos de 

povoamento dos habitantes da Ligúria; mas é bem raro que a semelhantes topónimos 

correspondam elementos arqueológicos comprovativos ou pelo menos vestígios de 

construções. O vocábulo “castello” aparece em muitos nomes de lugares, distribuídos 

uniformemente por toda a região. Juntam-se-lhe topónimos com os termos “bastia”, “tore”... 

também nestes casos como no de “castello”, se deve tratar de uma toponímia que, na maior 

parte, teve origem na Idade Média (Ferro, 1986). 

De facto, segundo Salgado, “a origem desta Terra de Vermoim e a sua organização em 

volta do castro pré-romano localizado no alto do monte hoje denominado do Castelo 

perdem-se nas brumas do período romano-gótico”. Na sua obra, este autor, refere-se à 

existência de um lugar designado “Monte do Castelo” em 1967 (Salgado, 1967). 

Coincidentemente, pela análise da Carta Arqueológico do município de Vila Nova de 

Famalicão (Arqueologia de Famalicão, 2007), comprova-se a existência do Castro e do 

Castelo de Vermoim, na freguesia de Vermoim e do Castro das Eiras, no seu limite (anexo 

8), daqui se podendo inferir a antiguidade da freguesia de Vermoim e a origem da 

designação de Monte do Castelo. 

Tendo presente o exposto se concluiu que mau grado a designação “Monte do Castelo” não 

apareça referenciada nos dados consultados do IGP e IGeoE, ela foi identificada nessa área 

com a designação de Monte do Marinho, constante da Carta Militar, conhecendo ainda 

outras designações populares, como Cruito, Castelo ou ainda Castelo de Breberia 

(Arqueologia de Famalicão, 2007). 

Em relação aos lugares “Corvilhe” e “Aldeia Nova” não foi encontrada nenhuma relação 

directa com o lugar em questão, nem qualquer referência ao mesmo na freguesia de 

Vermoim. 

Apesar dos (bons) resultados desta investigação, dever-se-á talvez chamar a atenção para 

a necessidade de adopção de extremas cautelas a fim de se não cair em generalizações 

fáceis, mas erradas, só contornáveis mediante o recurso a inquéritos analíticos e directos no 

terreno.  

De resto, neste caso, ainda que tais inquéritos se não tivessem aplicado, houve a 

preocupação de auscultar as pessoas que indicaram a localização do terreno, assim como 

alguns técnicos da Câmara Municipal. 
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6. CONCLUSÕES 

 
Para os tribunais o tempo é de mudança, debate-se a reforma do sistema judicial, procura-

se adequar as estruturas da justiça às novas configurações sócio-económicas e reflecte-se 

sobre a necessidade de aumentar a eficiência, bem como a qualidade dos serviços dos 

tribunais.   

Estas mudanças procuram acompanhar a evolução da Sociedade, mas é de reconhecer 

que a máquina judicial, na verdade, está ainda desfasada e não responde à sociedade do 

nosso tempo. 

Com este estudo pretendeu-se dar um pequeno contributo para a discussão da importância 

da informação geográfica de qualidade para a melhoria do processo de decisão judicial e da 

necessidade dos Geógrafos se afirmarem, pelos seus conhecimentos técnicos, junto dos 

tribunais. 

Os seus contributos passam por uma colaboração com os advogados, através da 

orientação da informação geográfica mais pertinente para cada caso, ou na produção de 

relatórios que explorem a realidade da situação em conflito; da peritagem em tribunal, que, 

como foi referido ao longo deste estudo, é um meio de prova mais fiável que a prova 

testemunhal, uma vez que, enquanto a testemunha relata as suas percepções sobre factos 

passados, o perito refere as suas apreciações e percepções através dos conhecimentos 

especiais provenientes da prática da sua actividade; ou ainda, simplesmente, para a leitura 

e explicação dos mapas e cartas que tão frequentemente se juntam aos processos, como 

elementos de prova.  

Aliás, ainda que esta reflexão fosse a tónica dominante ao longo de todo o estudo, no 

capítulo 4, no ponto 4.2., este debate foi realizado no plano prático, através do qual se 

avaliou a qualidade da informação geográfica utilizada nos processos judiciais e se 

comprovou as suas carências. A sua importância na influência de uma decisão mais 

apoiada e melhor fundamentada foi demonstrada no capítulo 5 com a realização do caso de 

estudo.  

Ao definir-se como temática global “a informação geográfica ao serviço da justiça” procurou 

centrar-se a investigação no sentido de demonstrar qual a possível contribuição do 

Geógrafo nesta área, assim como manifestar aos Geógrafos, a diversidade de realidades 

discutidas em tribunal, cuja reflexão contribui para uma compreensão válida e mais 

profunda do mundo de hoje. Destacam-se as seguintes conclusões:  

- Os tribunais em que o conhecimento geográfico poderá ter influência na decisão são os 

tribunais Judiciais e os Administrativos. 
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Nos primeiros, a intervenção do geógrafo pode ser determinante sobretudo nas acções dos 

direitos reais, em que os seus trabalhos poderão assumir considerável importância na 

análise de elementos cartográficos com vista à localização e delimitação de terrenos, à 

determinação de alterações que tenham sido realizadas e que tenham comprometido a área 

de propriedade, como o reconhecimento de divisão de águas, a identificação de linhas de 

água e a determinação de eventuais alterações do seu leito, alterações provocadas pela 

erosão litoral, alteração de culturas, entre outros, através da comparação de elementos de 

diferentes datas que permitem traçar o histórico de um lugar, ou ainda no reconhecimento 

de baldios, terrenos e caminhos públicos, isto apesar de ter de se reconhecer que a 

existência de um cadastro muito contribuiria para lhe facilitar a tarefa.  

Também nos tribunais Administrativos se pode justificar o recurso aos conhecimentos 

técnicos do geógrafo no âmbito dos Instrumentos de Ordenamento do Território, 

principalmente do Plano Director Municipal – desde logo, v.g. nas causas em que se 

discutam terrenos, como é o caso de litígios que tenham por objecto terrenos integrados (ou 

não) na RAN e na REN, ou noutras servidões e restrições de utilidade pública. 

- Nos tribunais debatem-se conflitos muito diversos que permitem ao geógrafo associar os 

conceitos, teorias e metodologias dos diferentes ramos da geografia, até mesmo temas hoje 

pouco explorados, mas de grande potencial, como a toponímia. Sendo, por conseguinte, 

uma área cujas metodologias devem passar por muitas leituras e reflexões, mas que 

contribui para a constante aprendizagem, com uma forte componente de aplicação.  

A Internet e o desenvolvimento de infra-estruturas de dados espaciais facilitam ainda o 

acesso à informação geográfica que é produzida por uma extensa gama de produtores do 

sector público e privado, num país ou região, permitindo a rápida localização da informação 

e sua correcta reutilização, que, aliada às crescentes potencialidades dos Sistemas de 

Informação Geográfica, fornecem novas oportunidades ao desenvolvimento e produção da 

informação geográfica e a sua aplicação em áreas pouco exploradas como a do Direito.  

De resto, ainda muito recentemente a Assembleia da República, pela Lei nº. 46/2007, de 24 

de Agosto, regulamentou o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização, 

transpondo para o ordenamento jurídico nacional a Directiva nº. 2003/98/CE, do Parlamento 

e do Conselho Europeu, relativa à reutilização e informação do sector público.  

Assim, o art. 5º reconhece a todas as pessoas o direito de acesso aos documentos 

administrativos e o art.16º consagra o direito à reutilização desses documentos, ainda que 

para fins diferentes daqueles para que foram produzidos.  

 

Associado ao objectivo principal desta dissertação procurou reflectir-se sobre as relações 

que se estabelecem entre a legislação e os fenómenos físicos e socioeconómicos no 
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território. Apresentaram-se como exemplos a relação que se estabelece entre um conjunto 

de normas e a paisagem expressa nos diferentes usos do solo, e nos meios e modos como 

a população gere os seus recursos. Como a paisagem ilustra práticas apropriadas e 

inapropriadas de costumes e é a base de conflitos territoriais decorrentes dos diferentes 

modos de percepção da paisagem, de diferentes vias e modos de apropriação do espaço, 

criando-se situações de injustiça, mas cujo sentido varia de igual forma de grupos para 

grupos.   

Foi ainda explorado o conceito de espaço público e como as leis o podem aniquilar, criando 

espaços que excluem culturas diferentes e os membros da sociedade economicamente 

mais débeis (os sem-abrigo), fruto do consumismo global. 

Finalmente apresentou-se a área da criminologia como exemplo da importância que as 

novas tecnologias podem ter no desenvolvimento de uma área de trabalho. Tendo 

contribuído no caso concreto para o conhecimento do crime e aumento da eficiência e da 

eficácia no seu combate. 

Outros exemplos porém, poderiam ter sido de igual modo explorados, como as 

consequências jurídicas do processo de globalização, um tema tão actual quanto complexo, 

e que envolve uma análise abrangente, uma vez que a multiplicidade de agentes produtores 

de normas tem delimitado novos contextos geográficos. O Estado deixou de ser o único 

com poder de legislar com a criação de organismos transnacionais cujas políticas e 

princípios se impõem aos estados-membros (U.E., O.N.U.) e é cada vez maior o poder das 

empresas transnacionais, das Organizações não Governamentais (ONG), dos movimentos 

sociais que, exercendo o seu poder de pressão junto dos Estados, conseguem ver 

consagrados os seus princípios e alteradas as Leis objecto da sua contestação.    

É este o resultado mais imediato da facilidade de comunicação e de deslocação, que 

transforma o mundo numa “aldeia global” e que obriga a que, cada vez mais, haja 

interdisciplinaridade no tratamento dos diversos assuntos.  

Regressando ao tema deste trabalho, o desenvolvimento desta área de actuação irá, 

necessariamente, reforçar o papel da Geografia como disciplina ao serviço da comunidade, 

trabalhando temas actuais como a reflexão sobre os conflitos em Áreas Protegidas, as 

questões do ambiente, os mecanismo que conduzem à segregação espacial, a reintegração 

de minorias étnicas ou grupos marginalizados, o conhecimento e a prevenção do crime, o 

desenvolvimento e a gestão de um território mais justo e equilibrado, colocando-se a 

Geografia ao serviço da resolução de problemas quotidianos, na apreciação dos impactes 

da legislação no terreno, na criação de soluções de consenso quando os interesses de uma 

comunidade específica conflituam com os da sociedade em geral.  
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Procura-se, em suma, explorar para os Geógrafos, um conjunto de novas oportunidades 

com uma participação mais activa na Sociedade. 

Consciente de que este estudo é apenas um pequeno passo, mantém-se a esperança de 

que possa contribuir para a exploração do reconhecimento da utilidade da informação 

geográfica nos tribunais e para o desenvolvimento de novas formas de exploração dessa 

informação. Espera-se de igual modo ter contribuído, com seriedade, para um debate 

sustentado, sobre a Geografia e a Lei, que justifique e permita, num futuro próximo, a 

realização de novos estudos que explorem e fortaleçam essa relação. 
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1 – Síntese do Processo 1 
 

Tipo: Processo cível – Direito Real (2001) 

 

Descrição da 
situação/ 
Conteúdo 

 

O objecto deste processo é um terreno que o demandante (Estado Português) 

afirma fazer parte integrante dos baldios de Cedovém e Pedrinhas, pelo menos 

desde antes de 20/10/1867. 

O demandado (um particular) designa aquele terreno como prédio rústico, inculto, 

afirmando tê-lo comprado, verbalmente, a um casal, compra essa que fez há mais 

de 20 anos, período durante o qual tem exercido sobre ele os actos que um 

proprietário normalmente exerce, dele dispondo como entendeu melhor – construiu 

valados, habitações e mesmo uma fábrica, tendo ali colocado um contador da 

água, pelo que adquiriu por usucapião o direito de propriedade sobre o prédio 

referido. 

 

Documentação 
anexa ao 
processo 

- Inscrição matricial e descrição na Conservatória do Registo Predial13. 

- Várias notícias de jornais que relatam desde 1973 manifestações pelos 

habitantes da Apúlia, contra as construções nos terrenos que consideram baldio, 

destruindo garagens, vedações de quintais, terraços, muros, etc.  

(12 de Junho de 1973) 

Lo País, – Habitantes da Apúlia derrubaram construções julgadas lesivas dos 

seus direitos.  

Comércio do Porto - O povo da Apúlia “vingou” o aforamento de uns terrenos 

de picareta e maçaneta. 

(13 de Junho de 1973) 

O Primeiro de Janeiro – Apúlia – terra em conflito (O problema está em saber-

se se são legais ou não as construções). 

Comércio do Porto – O “Motim” na Apúlia – A maioria das construções que o 

povo destruiu (muros, esteios, pátios, vedações e poços) estava em situação 

irregular.  

- Escritura de aforamento e remissão da casa de Bragança em 20 de Outubro de 

1877. 

                                                 
13 “Prédio rústico, composto por inculto, no sítio do Furado, da freguesia da Apúlia com a área de 
4500 m2 a confrontar de Norte com caminho, de Sul com A, de Nascente com Travessa do Furado e 
de Poente com Estrada Municipal”. 
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- Certidão do teor da escritura de partilha amigável outorgada em 28 de 

Novembro de 192814. 

- Contrato promessa de compra e venda, em 8 de Março de 197315. 

 

Pareceres  

Entidade - Departamento de geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto - resposta sugere a 

consulta da Professora Doutora Helena Maria Granja. 

- Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho. 

Assunto Objectivo: Avaliar a possibilidade dos prédios identificados na escritura publica de aforamento e 

remissão de foros de 1977, incluírem a área correspondente ao prédio em questão, seja partindo dos 

elementos de identificação dos terrenos de Cedovem e Pedrinhas constantes da referida escritura, 

seja a partir de dados relativos à evolução “avanço ou recuo das águas do mar” da linha da costa no 

Litoral de Apúlia/Fão, entre 1977 e os nossos dias. – Requerido pelo advogado. 

Informação 

Utilizada 

Escritura de 1877 

Carta Litológica Submarina da Costa Oeste de Portugal, do Rio Minho a Espinho, da Direcção de 

Hidrografia do Ministério da Marinha, de 1913, à escala 1/143247. 

Carta Militar de Esposende (folha 68), do IGeoE, de 1997, à escala 1/25 000 

Principais 

conclusões 

É praticamente impossível localizar com rigor a posição do prédio do autor relativamente ao mar, no 

ano de 1877. 

O limite oeste da área em que se situa o referido prédio encontra-se, hoje a 87 metros de distância 

da linha média de preia-mar de águas vivas. 

Verifica-se um recuo da linha de costa de cerca de 337 metros (em 1913, esse ponto situava-se a 

1162 metros da linha de costa e, em 1997, a 825 metros). 

De acordo com a leitura crítica da referida escritura, não é possível saber exactamente se a área do 

prédio, a que se refere este processo, se insere nalguma das parcelas citadas na escritura de 1877. 

A única referência comum é a citação da palavra Forado. Contudo é possível que a área do prédio 

se refira ao item 3º dessa escritura. 

 

 

                                                                                                                                          
14 “Um pedaço de areia em Cedo Bem, que confronta do Norte e Poente com maninho, do Sul e 
Nascente com caminho”. 
15 “Terreno de areia inculto, com a área aproximada de 15m2 no sítio do furado ou Cedovem, no Lugar 
de Areia, a confrontar de Norte com o caminho público, do Sul e do Nascente também com o caminho 
público e do Poente com a Orla Marítima, prédio que é atravessado pela estrada Municipal que está 
omisso na Conservatória e escrito na matriz”. 
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Tipo de informação geográfica utilizada 

Planta 1 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

     Sem leitura e 
legenda manual 

 

Planta 2 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

 1:2000 
(numérica) 

Julho 
2000 

    

Carta Militar de Portugal – Folha 68 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

 1:25 000 
(numérica e 

gráfica) 

1948     
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Qualidade da Informação 
Dimensões Características Planta 1 Planta 2 Planta 3 

Exactidão espacial Não Não Sim 
Reputação Não Não Sim Intrínseca 
Objectividade Não Não Sim 
Relevância - - - 
Pertinência Não Não Sim Contextual: 
Actualidade Não Não Não 
Tipo de formato Não Não Não 
Clareza Não Sim Sim 
Aparência Não Não Sim Representacional 

Compatibilidade  Sim Sim Sim 

 

Questões geográficas da base instrutória 
1º Os documentos apresentados referem-se sempre ao mesmo prédio, uma vez que existem 
discrepâncias na sua descrição? 
2º O prédio referido faz parte dos terrenos de Cedovem e Pedrinhas? 
3º Teriam sido de facto usados ininterruptamente desde antes de 1877 pelas pessoas da Apúlia entre 
outras coisas para arrastarem e secarem o seu sargaço? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 105

2 – Síntese do Processo 2 
 

Tipo: Processo cível – Direito Real (1998) 

 

Descrição da 
situação/ 
Conteúdo 

 

O objecto deste processo é uma faixa de terreno com cerca de 7 metros de largura 

e com o comprimento igual ao da estrema norte do prédio dos demandados.  

O demandante – um particular – alega que aquela faixa de terreno faz parte, 

estando integrada numa parcela de terreno mais extensa, que adquiriu por 

usucapião já que há mais de 20 anos, ininterruptamente, a vem usando e fruindo, à 

vista de toda a gente, sem que alguém se lhe opusesse.  

Os demandados (também particulares), contrapõem dizendo que a faixa de terreno 

em causa faz parte do prédio urbano e respectivo logradouro que compraram por 

escritura pública, que celebraram em 14/10/1988, e que os limites deste logradouro 

foram sinalizados no terreno com marcas bem visíveis, e, desde então, somente 

eles, com exclusão de quem quer que seja, designadamente do demandante, vêm 

usando e tirando todas as utilidades da faixa de terreno em disputa. 

 

Documentação 
anexa ao 
processo 

Escritura pública de aquisição do prédio pelos demandados. 

Teor da inscrição matricial e da descrição na Conservatória do Registo Predial do 

prédio do demandado. 

Pela certidão junta constatam-se alterações das áreas, quer da parte coberta, 

quer do logradouro, para quase o dobro da que constava originalment. 

Teor da inscrição matricial do prédio do demandante, inscrição essa feita já 

depois de intentada a acção. 

 

Pareceres  

Entidade  

Assunto  

Informação 
Utilizada 

 

Principais 
conclusões 
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Tipo de informação geográfica utilizada 

Esboço 116 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

       

Planta de localização 

  

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

 1/2000 Numérica 1995   Sim (manual)  

  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Planta relativa ao processo de alargamento da E.M. 501, da Sra da Bonança e Apúlia, com o 
levantamento dos titulares que confrontam com a estrada. Processo este, que data de Abril de 1968. 
O esboço supõe-se tratar-se de um extracto da planta à escala 1/1000 da EM 501, da parte que inclui 
a parcela em questão.  
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Esboço 2 

 

 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

 1/500 
1/2500 

(numérica) 
1959   -  

Carta de implantação 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de 
Projecção 

 1/200 Numérica e 
gráfica 

1989     

 

Qualidade da Informação 
Dimensões Características Esboço 1 Planta de 

localização 
Esboço 2 Carta de 

implantação 
Exactidão espacial Não Não Não Sim 
Reputação Não Sim Não Sim Intrínseca 
Objectividade Não Não Não Sim 
Relevância - - - - 
Pertinência Sim Não Não Não Contextual: 
Actualidade Não Não Não Não 
Tipo de formato Não Sim Não Não 
Clareza Não Não Não Não 
Aparência Não Não Não Não Representacional 

Compatibilidade  Não Sim Sim Sim 
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Questões geográficas da base instrutória 
1º O demandante tem realizado trabalhos de movimentação de areias, de forma a evitar a erosão do 
seu solo? 
2º O demandante tem plantado vegetação (designadamente chorões), vocacionada para a fixação ou 
retenção dos solos arenosos? 
3º O demandante autoriza todos os anos os agricultores da região a depositarem na parcela em litígio 
o sargaço que apanham no mar? 
4º Que isto é feito, continuada e ininterruptamente, desde 1973? 
5º Que foram colocadas estacas de madeira ao longo de uma linha recta afastada 7 metros para norte 
da empena da casa de habitação? 
6º Na data que se realiza a escritura (14 de Outubro de 1988) nada existia que fisicamente separasse 
a parcela referida em A do prédio referido em B? 
7º Após escritura procederam à implantação no solo de várias estacas de madeira com altura não 
inferior a 1,5m unidos por uma rede metálica da mesma altura? 
8º As estacas de madeira foram colocadas desde a estrada municipal com que o prédio referido em B 
confronta pelo poente, até a extrema nascente do mesmo prédio?  
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3 – Síntese do Processo 3 
 

Tipo: Processo cível – Direito Real (2002) 

 

Descrição da 
situação/ 
Conteúdo 

 

O objecto do processo é uma parcela de terreno que os demandantes afirmam ser 

parte integrante de um seu prédio rústico, e a demandada (entidade pública) 

contrapõe alegando que ela constitui o leito de uma antiga estrada, com 

designação de “Estrada da Rainha”, sendo, por isso, do domínio público. 

Ainda que o leito da “Estrada” esteja delimitado por muros – que a separam dos 

prédios confinantes – à altura em que a acção foi proposta a estrada estava 

intransitável devido à existência de árvores - pinheiros, eucaliptos e acácias – e 

matos, havendo mesmo uma construção urbana autorizada pela Junta de 

Freguesia. Mantinha-se limpa apenas uma largura de cerca de dois metros numa 

extensão necessária ao acesso aos prédios rústicos confinantes com ela.  

 

Documentação 
anexa ao 
processo 

Evolução das descrições prediais que os prédios em causa conheceram17. 

Informação camarária sobre a integração na rede de “Caminhos Públicos” da 

denominada “Estrada da Rainha”18. 

Documentação relativa às sucessivas transmissões do direito de propriedade 

sobre os prédios (escrituras públicas de compra e venda, de partilha de herança e 

de doação). 

Boletim paroquial de “Remelhe”:  

-Março e Abril de 1967 – Provisão Régia sobre o Monte de Remelhe, dividindo-o, 

deixando expressamente uma área “para os pobres presentes e futuros”. 

- Setembro e Novembro de 1978 – Republicação do teor daquela Provisão Régia. 

 

 

 

                                                 
17 De notar que a própria designação dos prédios foi alterada, assim como os nomes dos 
confrontantes – num refere-se a confrontação com “caminho”, noutro com “a antiga estrada de 
Barcelos a Famalicão” e num terceiro com “a Estrada da Rainha”, sendo que nas inscrições recentes a 
designação desta confrontação é com “caminho público”. 
18 Esta informação contém extracto da Carta Militar com a localização das estradas e caminhos 
municipais e vicinais, classificados com sede no P.D.M., o que constitui um dado importante por 
significar um abandono por parte da Câmara, em contraposição ao interesse e cuidado da Junta de 
Freguesia (que inclusivamente vendia as árvores que cresciam na área da “Estrada da Rainha”). 
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Pareceres  

Entidade  

Assunto  

Informação 
Utilizada 

 

Principais 
conclusões 

 

 

Tipo de informação geográfica utilizada 

Rede Viária Municipal Classificada 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 1/25000 

(numérica) 

2003     
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Planta de Localização 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 1/25000 
(numérica e 

gráfica) 

   
 

(manual e 
incorrecta) 

 

 

Qualidade da informação 

Dimensões Características Rede Viária Municipal 
Classificada 

Planta de 
Localização 

Exactidão espacial Não Não 
Reputação Sim Não Intrínseca 
Objectividade Sim Não 
Relevância Sim Sim 
Pertinência Sim Não Contextual: 
Actualidade Sim Não 
Tipo de formato Sim Sim 
Clareza Não Não 
Aparência Não Não Representacional 

Compatibilidade  Sim Sim 

 

Questões geográficas da base instrutória 
1º O caminho público referido como uma das confrontações dos prédios identificados é a denominada 
“Estrada da Rainha”?  
2º Esta estrada encontra-se delimitada com muros de pedra, dos prédios que com ela confrontam? 
Qual a sua largura? 
3º A “Estrada da Rainha há mais de 50 anos que está assinalada nas Cartas Militares?  
4º Se a “Estrada da Rainha” continuava ou não a ser utilizada, pelo menos em parte do seu percurso 
por um número indeterminado de pessoas? 
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4 – Síntese do Processo 4 
  

Tipo: Processo cível – Direito Real (2003) 

 

Descrição da 
situação/ 
Conteúdo 

 

Discute-se a propriedade de um prédio rústico – terreno de pastagem, com a área 

de 654 m2 – que a demandante (entidade pública) afirma ter adquirido por 

usucapião.   

Os demandados contrapõem dizendo que aquele terreno é parte integrante de um 

prédio rústico que os seus antepassados adquiriram por compra.  

O terreno está delimitado por muros, nas duas confrontações com prédios, 

constituindo uma das outras confrontações o Rio Lima e a quarta um caminho 

municipal. 

 

Documentação 
anexa ao 
processo 

Escrituras de compra e venda, e de partilhas; descrições matriciais (uma das 

descrições antigas do prédio dos demandados indicam como confrontando do 

Ponte e Sul com “baldio”).  

 

Pareceres  

Entidade  

Assunto  

Informação 
Utilizada 

 

Principais 
conclusões 
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Tipo de informação geográfica utilizada 

Planta de Localização 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

       

Planta de Condicionantes 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 

 

1/10000 

Numérica 

   

 

  

Planta de Ordenamento 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 

 

1/10000 

Numérica 
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Dimensões Características Planta de 
Localização 

Planta de 
Condicionantes 

Planta de 
Ordenamento 

Exactidão espacial Não Não Não 
Reputação Não Sim Sim Intrínseca 
Objectividade Não Sim Sim 
Relevância Não Não Não 
Pertinência Não Não Não Contextual: 
Actualidade Não Não Não 
Tipo de formato Sim Sim Sim 
Clareza Não Não Não 
Aparência Não Não Não Representacional 

Compatibilidade  Não Sim Sim 

 

 

Questões geográficas da base instrutória 
1º As pessoas da freguesia utilizam o terreno em questão para estender, secar e por a corar as 
roupas que lavavam no rio?   
2º E utilizavam-no ainda para passar com o gado que levavam a beber no rio e deixavam-no ali 
pastar?  
3º Fizeram isto desde há tempos imemoráveis?  
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5 – Síntese do Processo 5 
 

Tipo: Processo cível – Direito Real (1993) 

 

Descrição da 
situação/ 
Conteúdo 

 

Um particular, em meados da década de sessenta, adquiriu uma barraca a uns 

pescadores, aos quais foi concedida licença para a erigir a fim de nela guardarem 

os barcos e os apetrechos de pesca. Feita a compra, aquele fez obras e alargou a 

área coberta, transformando a barraca em uma casa de férias, dotada de energia 

eléctrica, água da companhia e de esgotos, para o que abriu uma fossa séptica.  

Entretanto o mar avançou e ameaçou fazer ruir aquela habitação e as que se 

situavam na mesma linha.  

O Estado é demandado não só para reconhecer a propriedade daquele particular 

sobre o prédio em causa, como também para indemnizar aquele particular pelos 

estragos provocados pelo avanço do mar.  

O avanço do mar é atribuído à construção de um esporão, que contribuiu para o 

aumento da erosão da linha de costa a sotavento e por um enrocamento, que por 

não se ter prolongado por mais uma dezena de metros, deu origem a um intenso 

remoinho da águas do mar que provocou a rápida queda do muro, o completo 

desaparecimento do logradouro e o descalçamento dos alicerces da habitação em 

causa.  

O Estado, por sua vez, defende que a construção é ilegal por ter sido erigida em 

terreno do domínio público marítimo, o que, desde logo, constituída impedimento 

legal à venda da acima referida barraca ao demandante.  

 

Documentação 
anexa ao 
processo 

Escritura de compra e venda, descrição matricial e predial. 

Diversas cartas dirigidas à Direcção-Geral de Portos, Área de Paisagem 

Protegida do Litoral de Esposende, Comissão de Coordenação da Região Norte 

Contrato de empreitada do prolongamento do enrocamento existente, para sul, 

em 20 metros. 

Certidão do licenciamento camarário do prédio do AA 

Fotografias 

Fotocópia de um auto da delimitação da Comissão do Domínio Público Marítimo, 

devidamente homologado, que foi publicado na 3ª série do Diário da Republica de 

28.5.81, respeitante a um imóvel situado a cerca de 500m a sul do prédio em 

questão, e situando-se numa linha mais avançada do que, a deste último. 
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Plantas das habitações. 

Estudo “A Evolução Geomorfológica do sector costeiro da freguesia de Apúlia”, 

de Helena Maria Granja e G. Soares de Carvalho. 

 

Pareceres  

Entidade Engenheiros civis (particulares) 

Assunto Determinar a distância da casa e logradouro do demandante à linha máxima e 

mínima da preia-mar de águas vivas equinociais e verificar se o prédio referido se 

insere na faixa de terreno que a norte confronta com o marco geodésico e limite de 

freguesia, a sul com regueira da Lagoa, a nascente com o Centro Social João 

Paulo II e outros e a poente com batente das marés vivas, com uma área de 

166.760 m2. 

Informação 

Utilizada 

Levantamento topo-hidrográfico da zona das Pedrinhas de 1973 

Levantamento aerofotogramétrico (1991) 

Principais 

conclusões 

A cota máxima preia-mar equinocial é a cota 6 do levantamento topográfico de 

1973 na, porém para a medição da distância solicitada propõe a requerição à 

Direcção de Portos de Viana do Castelo da carta Topográfica actualizada da zona 

em causa. 

Não foi possível a medição da área do prédio uma vez que o mesmo não tinha os 

limites devidamente definidos com marcos ou outras referências visíveis.  

Conforme desenho à escala 1/1000 (ampliação APPLE), a distância da casa 

logradouro à linha máxima de preia-mar de águas vivas equinociais é variada, 

apresentando um valor mínimo de 10,6 e 6,4, respectivamente e a distância à linha 

de mínima preia-mar (que se entendeu ser da linha de cota 0) é de 38,6 e 36, 

respectivamente, de acordo com o referido desenho.19 

 

Pareceres recurso 

Entidade Engenheiros (particulares) 

Assunto Averiguar se foi devido à construção do esporão, que ocorreu o significativo 
aumento do areal da praia a N, enquanto a S se verificou um constante avanço do 
mar e uma progressiva supressão do areal existente.  

Verificar se foi para proteger as construções existentes, que a Direcção Geral de 
Portos procedeu ao enrocamento da praia, em sentido paralelo às construções, 

                                                 
19 As medições partiram do princípio que a linha de máxima praia-mar de águas vivas equinociais 
corresponde à linha de cota 6 e a mínima à linha de cota 0.  
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colocando pedras na base das dunas entretanto consumidas e descalçadas. Ainda 
que, tenha terminado sensivelmente pelo alinhamento do alçado S do prédio do 
demandante. 

Apurar se todas as construções ficaram temporariamente protegidas à excepção 
do prédio do demandante, por se não ter prolongado o enrocamento por mais uma 
dezena de metros, o que provocou na zona do topo S do prédio um imenso rodopio 
de águas do mar, levando à queda do murete de vedação do prédio, da fossa da 
casa e finalmente ao desaparecimento completo da zona de logradouro fronteira ao 
alçado S da casa, tendo inclusivamente ruído uma arrecadação. 

Aferir se em Março de 1993, a casa em questão, se encontrava em risco de erosão 
eminente, provocado pelo rodopio das águas do mar junto ao topo S, provocando o 
descalçamento dos alicerces da casa. 

Calcular se a distância do imóvel em relação à linha de máxima preia-mar de 
águas vivas equinociais foi sempre superior a 50 metros, só tendo começado a 
diminuir a partir de 1987 (após a construção do referido esporão). Razão que levou 
o demandante a proceder à demolição de uma parte do esporão, através de 
mecanismos competentes. 

Informação 
Utilizada 

Vários estudos e publicações (“Erosão Costeira no Litoral – Considerações sobre a 
génese e controlo, Mota Oliveira”, “Actas do 1º Simpósio sobre a Protecção e 
Revalorização da Faixa Costeira do Minho ao Liz, Universidade de Aveiro, 1991”, 
“Journal of Coastal Research”). 

Cartografia apensa ao Auto de Delimitação de 11 de Junho de 1983, no Diário da 
República, n.º 120-III Série de 24 de Maio de 1984. 

Elementos da Junta de Colonização Interna, datados de 18 de Julho de 1951 
(Proc. 168/949 – 2.ª - Direcção Hidráulica do Douro) 

Principais 
conclusões 

Tudo leva a crer que terá sido o esporão a causa principal do acentuado recuo da 
costa na praia frente ao referido aldeamento, uma vez que estas obras contribuem 
para a retenção sedimentar a N e consequente supressão de alimentação natural a 
S que entra em erosão. 

Foi construído o alegado enrocamento, que terminou na respectiva construção, 
protegendo todas as construções existentes, à excepção do prédio do 
demandante, por se não ter prolongado o enrocamento. Porém, dada a 
configuração actual do logradouro, os peritos não puderam avaliar a sucessão das 
quedas conforme relatadas. 

Pela análise dos vestígios existentes presumem os Peritos, que em Março de 1993 
a casa se encontrava em risco de ruína eminente. 

A construção situava-se a mais de 50 metros da linha de máxima preia-mar de 
águas vivas equinociais, tendo provavelmente começado a diminuir após a 
construção do esporão. Os peritos detectaram que parte do esporão foi demolida, 
desconhecendo, porém quais os motivos que levaram a tal demolição. 
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Tipo de informação geográfica utilizada 

Levantamento topo-hidrográfico da zona das Pedrinhas  

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 1/1000 

(numérica) 

1973     

Planta Topográfica 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 1/2000 
(numérica)      
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Levantamentos topo-hidrográficos do ano de 1987 (desenhos 6-C, 8-B, 8-C, 9-B e 9-C) e 1990 
(desenhos 9-C), falta avaliar o de 1990 20 

  

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 1/2000 
(numérica) 

     

Levantamento aerofotogramétrico (1991)21 

 

Fonte Escala Data Orientação Título Legenda Sistema de Projecção 

 1/5000 
numérica  

    Coordenadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Foram solicitados aos Serviços de Hidrogrofia do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
levantamentos topográficos existentes (1973, 1983, 1993) do local onde se situava o esporão no lugar 
das Pedrinhas, porém o Instituto só dispunha de Levantamentos topo-hidrográficos do ano de 1987 e 
1990. 
21 Foi solicitado à Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende (actual Parque Natural do 
Litoral Norte) cópia de todos os levantamento da zona da praia das Pedrinhas, com o envio das 
fotografias que continham tais estudos e relativas ao período de 1980 a 1993. A APPLE enviou o 
levantamento aerofotogramétrico fornecido pela Câmara Municipal de Esposende.  
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Dimensões Características 

Levantamento 
topo-

hidrográfico da 
zona das 
Pedrinhas 

Planta Topográfica 
actual 

 

Levantamentos 
topo-hidrográficos 
do ano de 1987 e 

de 1990  

Levantamento 
aerofotogramétrico 

Exactidão espacial Não Não Não Não 
Reputação Sim Não Sim Sim Intrínseca 

Objectividade Sim Sim Sim Sim 
Relevância Sim Sim Sim Sim 
Pertinência Sim Sim Sim Sim Contextual 

Actualidade Não Não Não Não 
Tipo de formato Não Não Não Não 
Clareza Não Não Sim Sim 
Aparência Não Não Não Não 

Representacional 

Compatibilidade  Sim Sim Sim Sim 

 

Questões geográficas da base instrutória 
1º Na altura em que foi construído o esporão referido em, entre o prédio do demandante e a linha 
média de água do mar, havia uma distância de 160 metros? 
2º Entre a zona de rebentamento das ondas e o local onde está implantada a casa interpunha-se um 
cordão dunar com uma extensão, de pelo menos, 60 metros e uma altura de, pelo menos, 12 metros? 
3º O demandante alegou que a casa abarracada tinha uma área de 105 m2, quando ela só tinha uma 
área de 42m2? 
4º Desde tempos imemoriais, quer a casa, quer o logradouro referido distam da linha da máxima preia-
mar de águas vivas equinociais cerca de 20 m na sua distância mínima e cerca de 40 metros na sua 
distância máxima? 
5º Actualmente, por via da forte erosão costeira que se tem vindo a verificar ao longo dos anos, a casa 
e o logradouro referidos distam cerca de 3 m na sua distância mínima e cerca de 17 metros na sua 
distância da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais? 
6º O prédio referido insere-se na faixa de terreno que a norte confronta com o marco geodésico e 
limite de freguesia, a sul com regueira da Lagoa, a nascente com o Centro Social João Paulo II e 
outros e a poente com batente das marés vivas, com uma área de 166.760 m2? 
7º A qual é usada indiscriminadamente por pescadores e agricultores que aí põem os seus barcos, 
redes e diversos apetrechos de pesca estendendo sargaços para seca e ulterior transporte para 
cultivo de terras? 
8º Bem como por veraneantes que a usam como zona de lazer, onde montam guarda-sóis e 
consomem os seus merendeiros? 
9º O que ocorre desde há mais de 30 anos, sem oposição de ninguém usufruindo esse terreno como 
coisa pública.   
Questões de Recurso: 
10º Logo depois da construção do esporão referido, e como consequência directa e necessária de tal 
construção, enquanto a norte ocorreu um significativo aumento do areal da praia, a sul havia um 
constante avanço do mar e uma progressiva supressão do areal existente? 
11º A Direcção Geral de Portos, em 1990, para proteger as construções ali existentes, procedeu ao 
enrocamento da praia em sentido paralelo a tais construções, colocando pedras na base das dunas 
entretanto consumidas e descalçadas? 
12º Todavia, terminou a sua respectiva construção sensivelmente pelo alinhamento do alçado sul do 
prédio dos autores? 
13º Em consequência da forma como foi feito esse enrocamento, todas as construções ai existentes 
ficaram temporariamente protegidas com excepção do prédio do demandante? 
14º Por se não ter prolongado tal enrocamento por mais uma cerca de dezenas de metros, na zona do 
topo sul do prédio, passou a ocorrer um intenso rodopio de águas do mar? Provocando o 
desaparecimento da zona de logradouro? 
15º A distância do imóvel em relação à linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais foi 
sempre superior a 50m?  
16º Só tendo começado a diminuir a partir de 1987, data da construção do referido esporão? 
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6 – Planta de Localização 
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7 – Localização Administrativa de Vila Nova de Famalicão 
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8 – Planta do Património Arqueológico 


