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Origem e Evolução Recente dos 
 

Sistemas de Informação Geográfica em Portugal 
 
 
 
 

RESUMO 
 
 

Os Sistemas de Informação Geográfica têm uma origem que se confunde com a da 
cartografia e com a análise espacial. Na vertente digital, remontam aos anos 60, na América e na 
Europa. O primeiro SIG foi o Canadian Geographic Information System, iniciado em 1971 e ainda em 
funcionamento. Na Europa, outras experiências foram também contribuindo para uma nova revolução 
quantitativa na Geografia. 
 Os primeiros projectos portugueses ocorreram no final dos anos 60, sendo o Plano de Loures 
o primeiro estudo a recorrer a um sistema para a recolha, tratamento e cartografia de dados. O 
primeiro SIG concebido e mantido de forma prolongada foi, no entanto, o do Gabinete da  Área de 
Sines. 
 No ano de 1986, um grupo de trabalho propõe a criação do Sistema Nacional de Informação 
Geográfica. Além do sistema (SNIG)  foi também criado um organismo de suporte, o CNIG.  Em 
1987, a administração despertou para os SIG com um projecto relevante na Direcção Geral da 
Qualidade do Ambiente. Os Serviços Cartográficos do Exército, acompanhavam também a evolução, 
na área da cartografia automatizada.  

Os projectos, a investigação e as empresas crescem exponencialmente na década de 90. Em 
1994 procura-se estender os SIG às autarquias, o que aconteceu de forma abaixo das expectativas. Ao 
nível do ensino formal, as universidades só despertam para os SIG muito tarde, no final da década de 
90, quando já estão totalmente disseminados. 

Entretanto, a World Wide Web revolucionou a circulação da informação geográfica e, ainda 
mal refeitos, fomos atingidos por uma nova revolução: a da mobilidade. 
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Origin and Recent Evolution of 
 

Geographic Information Systems in Portugal 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Geographic Information Systems have an origin that gets confused with the ones of 
cartography and space analysis. In the digital format, they go back to the sixties, in America and 
Europe. The first GIS was the Canadian Geographic Information System, totally functional in 1971 
and still working. In Europe, other experiences have also contributed for a new quantitative revolution 
in geography.  

The first Portuguese projects occurred in the end of the sixties, being the Plan of Loures the 
first study that used a system for the collection, treatment and cartography of data. The first GIS 
designed and kept for years was, however, the one of the Cabinet of Sines Area.  

In the year of 1986, a work group considered the possibility to create a National System of 
Geographic Information. A support organism, the CNIG, to the system (SNIG) was also created. In 
1987, the administration become aware of the excellence in GIS and a project was developed by the 
Directorate-General for the Environment. The Army Cartographic Services also kept up with the 
evolution, in the area of automated mapping.  

The projects, research and companies increased exponentially in the nineties. In 1994, there 
was an attempt to extend GIS concepts to municipalities. This occurred, in fact, but well below the 
expectations. At an institutional level, the universities discovered GIS technologies and concepts too 
late, when they were totally spread already.  

However, the World Wide Web revolutionized the circulation of geographic information and, 
still badly recovered, we were stroke by a new revolution: the one of mobility. 
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1 

1 Introdução 
 
1.1 Considerações iniciais 
 

Iniciámos este trabalho com a intenção de, em poucas páginas, traçar uma “história” do 
aparecimento e evolução recente dos Sistemas de Informação Geográfica, com destaque para Portugal. 
Cedo nos apercebemos de que, também aqui no nosso recanto, a palavra Ciência deverá preceder o 
título deste trabalho. O envolvimento dos investigadores portugueses ao mais alto nível na área dos 
SIG, para além de uma total surpresa, honra certamente as universidades, empresas e outras 
instituições que mantém interesses ao nível das tecnologias de informação e da informação geográfica 
em particular.  

A segunda surpresa, embora menor, prendeu-se com a quase total inexistência de referências 
escritas sobre esta matéria. O período de estudo é provavelmente demasiado recente para que as 
consciências críticas se tenham já debruçado sobre os factos ocorridos desde os anos 60. Cerca de 
trinta e cinco anos de SIG´s em Portugal parecem-nos, no entanto, um período suficientemente longo 
para que sobre o assunto tenha sido produzida alguma reflexão. 

Profundamente desconhecedores da realidade, partimos para este trabalho com algumas 
hipóteses, que cedo se desvaneceram. A mais evidente destas hipóteses era o que julgávamos serem 
alguns pontos-chave na evolução portuguesa:  

• a primeira geração de Planos Directores Municipais, que terão despertado para novas 
necessidades ao nível da cartografia digital e da análise espacial do território; 

• a promoção dos SIG junto das autarquias através de dois programas financiados pela União 
Europeia (PROGIP e PROSIG) que terá, em meados dos anos 90, divulgado os sistemas nas 
entidades que efectivamente gerem o território;  

• o abandono dos sistemas baseados em UNIX a favor das plataformas Windows NT, mais 
fáceis de levar ao utilizador comum. 
Destes pressupostos, só o segundo parece ter tido uma verdadeira importância no contexto 

nacional e, ainda assim, por via mais do organismo de tutela (o CNIG), do que dos programas de 
financiamento em si. Os dois outros pressupostos foram sendo referidos pelos nossos entrevistados, ao 
longo deste trabalho, com diferentes graus de relevo, mas sem a ordem de grandeza que é 
unanimemente atribuída ao CNIG. 

Numa coisa parece haver quase consenso: a de que o Centro Nacional de Informação 
Geográfica, quer pelo trabalho desenvolvido, quer pelo incremento que provocou noutras entidades 
públicas e privadas, foi o verdadeiro motor dos SIG em Portugal e o grande ponto de viragem na 
história portuguesa deste sector. Este consenso não é extensivo a toda a actividade deste organismo, 
onde frequentemente nos foram apontados aspectos menos positivos. A importância da actividade do 
CNIG foi decisiva para a delimitação cronológica do objecto e para a organização dos capítulos 
referentes a Portugal, como adiante se verá. Assim, dividiremos este estudo em vários períodos, 
separados entre si pelos momentos fundamentais do aparecimento e consolidação do SNIG e do 
CNIG.  

Antes de nos debruçarmos sobre o estado da arte português, iremos analisar como 
começaram os SIG noutros países e continentes, com que motivações e dificuldades. Tentaremos 
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estabelecer as influências recíprocas entre o continente americano e a velha Europa. Abordaremos os 
recentes desenvolvimentos europeus e as várias tentativas para estabelecer uma plataforma de 
entendimento e troca de experiências, quer ao nível da investigação, quer na definição de uma infra-
estrutura europeia de informação geográfica. 
 
1.2 Âmbito do estudo 
 
 O objecto de estudo foi pois limitado ao período entre 1970 a 2001, que corresponde ao 
período iniciado com o aparecimento dos primeiros trabalhos de georeferenciação de dados em 
Portugal e que termina com o início do processo de extinção do Centro Nacional de Informação 
Geográfica, que acabou por ocorrer em 2002.  

Sendo este trabalho uma dissertação de mestrado, impunha-se desde o início estabelecer 
objectivos razoáveis e adequados à extensão e ao tempo disponível para uma investigação desta 
natureza. As limitações de tempo e espaço (de escrita) próprios de uma dissertação impedem, desde 
logo, que o trabalho desça a uma profundidade que requerem outros meios e outro lugar. Uma 
investigação exaustiva implicaria a contratação de colaboradores, a realização de inquéritos exaustivos 
aos variados grupos de utilizadores, a procura de informação sensível ou confidencial junto das 
empresas, e também custos que necessitariam de uma fonte de financiamento adequada. Seria um 
projecto muito interessante, mas seguramente longe do que é entendido como uma dissertação de 
mestrado, e que ficará agendado para uma oportunidade futura. 
  Assim, condicionámos desde logo a pesquisa internacional à busca bibliográfica e à pesquisa 
na WWW, tendo sido possível posteriormente contar com pequenas ajudas e estímulos de professores 
estrangeiros (poucos) que comentaram e cederam textos seus com potencial interesse para o estudo. 
 O trabalho de campo, as entrevistas, foi também formatado de modo a conseguir, com um 
mínimo de dispersão, recolher a opinião de personagens-chave na evolução portuguesa dos SIG. 
Assim admitimos, desde o início, e conhecidas as dificuldades em marcar e obter entrevistas, que o 
número de entrevistados teria de ser forçosamente reduzido, entre as quinze e vinte pessoas, tendo 
concentrado os nossos esforços iniciais na definição da lista de entrevistados e na representatividade 
das suas opiniões. Essa listagem teve, ao longo do processo, ligeiros ajustes no sentido positivo, 
sempre que o nosso maior conhecimento despertava o interesse por conhecer um novo personagem, 
mas manteve-se (no seu núcleo duro) fiel às pessoas escolhidas desde o início. 
 Hesitantes estivemos, em grande parte influenciados pelo mau resultado da tentativa 
exploratória anterior (Grancho, 2002), relativamente à realização de inquéritos escritos junto das 
empresas privadas que trabalham em sistemas de informação geográfica. Ainda assim, decidimos, na 
fase final da investigação, lançar esse inquérito, aproveitando o conhecimento recolhido na dita fase 
exploratória para melhorar e corrigir as perguntas a colocar. 
 O trabalho foi, portanto, desde o início, formatado para a recolha de toda a informação 
bibliográfica disponível, por pouca que fosse, e para uma recolha de dados e informação de natureza 
qualitativa, privilegiando a escolha cuidadosa dos entrevistados, em detrimento de uma quantidade 
que sabíamos ser difícil de atingir, face aos objectivos delimitados, e à experiência anteriormente 
recolhida. 
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1.3 Plano de trabalho 
 

Os trabalhos de pesquisa de informação e redacção foram faseados de modo a permitir uma 
maior concentração de energias em cada aspecto particular da investigação. A pesquisa de informação 
foi desse modo dividida em três grandes fases, correspondendo aos três universos a explorar: global, 
europeu e português. Tal facto não impediu a recolha e catalogação de informação das outras áreas de 
interesse em qualquer altura do trabalho. Nesses casos, que foram frequentes, foi registada a 
existência e localização da informação, sendo mais tarde revisitada na fase correspondente do estudo. 
 O programa de trabalho foi estão estabelecido da seguinte maneira, tendo sido 
progressivamente ajustado face às necessidades decorrentes do próprio estudo, bem como face aos 
diferentes ritmos impostos por factores externos como: férias dos vários intervenientes, dificuldades 
em obter entrevistas, compassos de espera para leitura e crítica dos textos: 

1. Abordagem inicial dos métodos a aplicar, estudo das técnicas de entrevista, definição dos 
guiões a usar, selecção da grelha de entrevistados, primeira estruturação do índice temático; 

2. Pesquisa bibliográfica de carácter global, sobre o aparecimento e desenvolvimento dos SIG; 
3. Redacção do texto relativo ao enquadramento global dos sistemas de informação geográfica, 

com destaque para o contexto americano; 
4. Pesquisa bibliográfica dos aspectos europeus do aparecimento e desenvolvimento dos SIG; 
5. Redacção do texto relativo ao enquadramento europeu do aparecimento e desenvolvimento 

dos SIG; 
6. Pesquisa bibliográfica dos aspectos relativos ao aparecimento e desenvolvimentos dos SIG 

em Portugal; 
7. Redacção dos textos relativos ao contexto português de desenvolvimento dos SIG; 
8. Início da realização das entrevistas consideradas estruturantes para a definição de uma 

imagem global do panorama português;  
9. Continuação da realização de entrevistas, completando a grelha inicialmente estabelecida, 

entretanto ampliada face a novas pistas fornecidas pelas primeiras entrevistas; 
10. Pesquisa bibliográfica de fontes, resultante dos dados recolhidos nas entrevistas e como 

complemento às informações fornecidas pelos entrevistados. 
11. Organização, montagem e revisão dos textos já escritos, das referências bibliográficas e 

formatação geral do texto; 
12. Revisão do texto para apresentação final. 

Inicialmente pensado para um período de 12 meses, este plano foi sendo sucessivamente 
reajustado para 18 meses, face aos atrasos decorrentes da indisponibilidade de tempo dos vários 
intervenientes. Sendo um trabalho que recorreu a entrevistas, cuja marcação sofre de várias 
dificuldades, foi impossível manter um ritmo constante nesta fase do estudo, especialmente durante a 
época de Verão. A aquisição de algumas obras no mercado americano de livros usados, embora 
demorada, veio a revelar-se francamente interessante, tendo contribuído também para algum atraso 
inicial na pesquisa bibliográfica. 
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1.4 Métodos  
 
 No âmbito da parte curricular do mestrado, fizemos um pequeno trabalho, que serviu para 
ensaiar esta investigação de um modo bastante operacional. As conclusões retiradas dessa experiência, 
ainda que empíricas, foram de uma enorme importância na definição da abordagem e do âmbito deste 
estudo. 
 Serviu esse trabalho, em primeira análise, para descobrir “um admirável mundo novo”, 
totalmente inesperado e que ultrapassava em muito o nosso conhecimento da realidade portuguesa.  
 Serviu também para pôr a nu o que iriam ser as principais dificuldades esperadas ao longo da 
investigação a realizar: 

• escassez de textos e reflexões sobre o tema, mesmo ao nível internacional; 
• dificuldade em obter a concordância dos potenciais entrevistados e, numa segunda fase, 

conseguir efectivar as entrevistas, por dificuldades de agenda; 
• impossibilidade de elaborar uma abordagem quantitativa dos dados, levando a uma 

orientação qualitativa, cuja análise apresenta dificuldades e armadilhas acrescidas; 
Ainda assim, esse trabalho exploratório (Grancho, 2002) foi de uma utilidade excepcional, por ter 

servido de ensaio à abordagem metodológica e, em especial, ter permitido avaliar, em contexto real, a 
primeira versão do guião para as entrevistas semi-estruturadas a realizar. 

Nos aspectos relativos à busca de informação sobre a evolução nos países estrangeiros, a 
entrevista directa com os intervenientes era pouco viável, considerados os custos e as dificuldades 
envolvidas. Neste âmbito foi, no entanto, possível ir descobrindo bibliografia dispersa que, não sendo 
particularmente volumosa, era suficiente para elaborar um traçado detalhado da origem e evolução no 
contexto americano. No continente europeu, e embora com algumas lacunas nos aspectos relativos aos 
anos 60 a 80, foi possível também encontrar bibliografia adequada, especialmente a produzida na 
sequência dos inúmeros projectos de investigação apoiados directa ou indirectamente pela União 
Europeia. 

Dada a quase total ausência de bibliografia específica para o caso português, optámos pela 
única via que nos pareceu possível: a de contactar directamente com alguns dos intervenientes desta 
história. Paralelamente produzimos um pequeno questionário que foi remetido à totalidade das 
empresas fornecedoras de tecnologia e serviços nesta área, em Portugal. Em ambos os casos as 
dificuldades foram evidentes. O conhecimento adquirido no trabalho exploratório revelou-se aqui 
fundamental. A abordagem qualitativa e a escolha dos personagens a entrevistar revelou-se adequada 
e superou francamente as expectativas iniciais. 
 
1.4.1 Pesquisa bibliográfica 
 
 A pesquisa bibliográfica foi efectuada, na sua totalidade, recorrendo à WWW para consulta 
dos catálogos em bibliotecas portuguesas e estrangeiras. Consultadas as referências e determinadas as 
essenciais para o estudo, procedemos à sua procura no mercado internacional em linha. Com raras 
excepções (Machado, 2000) e algumas referências traduzidas para língua portuguesa, toda a pesquisa 
resultou em publicações estrangeiras, algumas já inexistentes nas livrarias. Ainda assim foi possível, 
recorrendo ao mercado de livros e revistas usados, obter nos EUA, Canadá e Reino Unido, a 
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totalidade das obras consideradas fundamentais para esta análise. 
 Paralelamente, foi pesquisada a rede para obter os proceedings de todas as conferências 
internacionais e nacionais consideradas relevantes. Foi ainda investigada a existência de publicações, 
livros, papers ou outros materiais, dos principais investigadores nacionais e estrangeiros ligados ao 
estudo das implicações sociais e históricas do aparecimento dos sistemas de informação geográfica. 
Tal procura deu-nos a conhecer, por vezes com o contributo dos próprios autores (como foi o caso de 
Andrew Frank ou Philip Parent), algum material adicional sob a forma de artigos, papers e 
comunicações em congressos e conferências. Esses materiais avulsos foram de uma enorme 
importância para a reconstituição de uma imagem geral dos factos. 
 
1.4.2 Pesquisa na rede (WWW) 
 

A pesquisa na rede, não orientada para documentos publicados formalmente, mas para 
artigos, notícias e temas gerais foi bastante mais infrutífera que a atrás referida. Foram pesquisadas 
algumas páginas na WWW, não se tendo obtido informação relevante para este estudo, no respeitante 
ao caso português.  

Foram sim encontradas inúmeras referências em duas revistas da especialidade (GeoWorld e 
GeoEurope), referindo-se a iniciativas portuguesas no âmbito do CNIG e especialmente do SNIG, 
apontado várias vezes como pioneiro a nível europeu na divulgação de metadados via WWW. Ainda 
assim, optámos por não referir nas referências bibliográficas deste trabalho vários recursos Web que, 
não tendo contribuído significativamente para este trabalho, documentam a participação portuguesa na 
evolução europeia dos SIG. Tal decisão prende-se com a natureza volátil destes recursos na rede (a 
revista GeoEurope deixou de ser publicada), mas que poderão ser encontradas nas suas versões em 
papel, às quais não tivemos acesso. 
 
1.4.3 Entrevistas semi-estruturadas 
 

Das várias abordagens possíveis, mais ou menos formais e estruturadas, optámos por seguir 
um tipo de entrevista não estruturada (Bell, 1993), embora orientada por alguns tópicos que ajudaram 
a cobrir áreas temáticas semelhantes e que serviram de guião para os casos em que o entrevistado se 
dispersou ou se afastou do tema pretendido. Tratando-se de um universo constituído quase totalmente 
por professores universitários e investigadores, julgámos importante dar ao entrevistado a 
oportunidade de falar sobre o que era de importância central para ele, em vez de falar sobre o que é 
importante para o entrevistador (Bell, 1993).  

“A entrevista apresenta um tipo de comunicação bastante particular. É suscitada e pretendida, 
por um lado, e mais ou menos aceite ou sofrida, por outro. Possui uma finalidade precisa e põe em 
presença indivíduos que, em geral, não se conhecem. Baseia-se na ideia segundo a qual para saber o 
que pensam as pessoas basta perguntar-lhes.” (Grawitz cit. por Albarello et al, 1995). 

Procurámos colocar assim o entrevistado em condições de se exprimir, de modo livre, 
seguindo a sua linha de pensamento. Este tipo de abordagem pressupõe, no entanto, que conhecemos a 
forma como os assuntos tocados são apreendidos pelos entrevistados (Albarello et al, 1995), de modo 
a não serem colocadas questões inoperantes. Dada a homogeneidade cultural e científica dos alvos 
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deste guião e as lições aprendidas anteriormente (Grancho, 2002), não foi difícil gerir a aplicação 
destes princípios nas entrevistas. Ao existir uma estrutura de tópicos, obviou-se alguns problemas 
típicos das entrevistas não estruturadas, permitindo ainda assim ao entrevistado uma grande amplitude 
de movimentos dentro dos temas que desejou reforçar ou desenvolver.  

Como resultado do método seguido, obtivemos entrevistas ricas em informação e detalhes, 
com uma apreciação pessoal e qualitativa dos temas abordados. O inconveniente residiu na 
dificuldade de extracção e síntese da informação que, por não estar formatada em perguntas e 
respostas, é de difícil análise. Ainda assim, apesar de uma maior informalidade das entrevistas, que 
decorreram sem limitações temporais, julgamos ter sido este o método mais adequado face ao tipo de 
entrevistado e ao desconhecimento dos temas pelo entrevistador, permitindo o desenvolvimento de 
pistas e temas de abordagem que nunca teriam sido previstos.  
 Posteriormente, as entrevistas foram transcritas, apenas nas suas partes mais importantes para 
a investigação, tendo-se produzido ficheiros de texto, cujo conteúdo passou já pela eliminação de 
comentários, referências sem interesse ou conteúdos sensíveis ou confidenciais. Foram esses textos 
que depois serviram de objecto de estudo e foram utilizados para referenciar e citar opiniões ou factos 
relatados. 
 A posterior verificação destes últimos foi efectuada com algumas limitações, por duas razões: 
a dificuldade em encontrar suficientes documentos que corroborem assim o que os entrevistados 
haviam afirmado, e a dificuldade em contactar outros intervenientes nos factos que pudessem 
confirmar, ainda que também verbalmente, o relatado. Este trabalho baseia-se, pois, numa recolha 
qualitativa dos dados, que muitas vezes que não foi possível confirmar com recurso a outras fontes. 
Procurámos não referir todos os aspectos opinativos ou não factuais referidos pelos entrevistados, bem 
como os que não foram relatados na primeira pessoa mas, ainda assim, confiámos na palavra que nos 
foi transmitida (e gravada na maioria dos casos) por manifesta impossibilidade de obter documentos 
escritos de suporte dos factos. 
 Em anexo a esta dissertação apresentamos uma listagem completa das entrevistas realizadas, 
sendo as mesmas também referidas no capítulo de referências bibliográficas. 
 
1.4.4 Inquéritos empresariais  
 

Elaborados com uma filosofia totalmente diferente das entrevistas, pretendia-se com estes 
inquéritos obter uma visão da forma como o mercado das tecnologias de informação geográfica surgiu 
e se desenvolveu em Portugal. Tendo sido identificada uma época de fraca implantação de sistemas 
“não comerciais” e uma fase posterior de grande divulgação de produtos comercializados pelas 
principais casas de software do ramo, a nossa intenção era apurar em que moldes esta evolução 
aconteceu, as datas e que tipo de entidades compraram estas tecnologias.  

Não obstante termos tomado algumas medidas tendentes a aumentar a taxa de sucesso deste 
questionário, o resultado final foi muito incipiente e inviabiliza qualquer análise estatística. Os 
inquéritos foram enviados por correio, depois de verificarmos que muitas empresas não dispunham 
ainda de páginas na WWW, nem de endereços de correio electrónico para onde pudessem ser 
encaminhados os inquéritos por via electrónica. Num mercado que se supunha de forte incidência 
tecnológica e carácter inovador, esta foi a primeira surpresa.  
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Os formulários, que foram concebidos de forma simples e com pequena dimensão (ver 
anexos), foram acompanhados de uma carta esclarecendo o objectivo do estudo, o âmbito da sua 
realização e o tratamento a dar aos dados eventualmente fornecidos. Incluiu-se também uma 
declaração da instituição de ensino comprovando a veracidade do estudo e solicitando a melhor 
colaboração das empresas. Foi fornecido um envelope selado e endereçado para resposta, facilitando o 
processo e eliminando o custo dos portes para o inquirido. Por fim, convictos de que algumas 
empresas prefeririam responder por via electrónica, colocámos o inquérito à disposição dessas 
empresas num servidor com acesso pela WWW, tendo sido o endereço impresso no cabeçalho dos 
formulários enviados pelo correio. Bastaria descarregar o ficheiro, completar em qualquer processador 
de texto e enviar por correio electrónico para o endereço também constante no formulário. Todos estes 
cuidados foram, no entanto, infrutíferos, como veremos de seguida. 

Das 44 empresas referenciadas pelo Instituto Geográfico Português como tendo actividade na 
área da informação geográfica, às quais foi enviado por correio o inquérito, apenas 6 responderam, 
fornecendo alguns dados sobre a sua actividade. Uma taxa de respostas de 14% não permite extrair 
qualquer conclusão séria sobre as áreas de actuação do meio empresarial, nem sobre as suas 
tendências, como era nossa esperança. A conclusão que se retira deste inquérito é, pelo contrário, a de 
que o mercado ainda se encontra muito fechado sobre si mesmo, num ambiente de competição e de 
pouca transparência que, quando muito, será indicador de pouca maturidade, quer do meio 
empresarial, quer dos potenciais clientes.  

Quatro cartas foram devolvidas por as empresas já não existirem naquela morada, tendo sido 
infrutíferos os esforços para as encontrar. Esta taxa de 9% de empresas desaparecidas (não 
necessariamente extintas enquanto personalidade jurídica) é mais interessante, porquanto das 
entrevistas preliminares se supunha ter havido um número significativo de empresas encerradas ou 
falidas após o grande optimismo de meados dos anos 90, o que parece não ser de todo verdade. O 
resultado do inquérito empresarial foi pois bastante fraco e não produziu resultados úteis para o estudo 
que se segue. 

 
1.5 Objectivos a atingir e estrutura do texto 
 

Os objectivos traçados para a condução desta investigação foram, desde o início, 
relativamente simples: 

1. Elaborar uma resenha do aparecimento e crescimento dos sistemas de informação 
geográfica a nível global, estabelecendo relações com os acontecimentos europeus e 
portugueses, sempre que existissem tais ligações; 

2. Avaliar o papel dos países europeus na evolução global dos SIG, procurando 
compreender o contributo de Portugal para o estado da arte europeu; 

3. Descrever e identificar os sistemas de informação geográfica pioneiros em Portugal, 
procurando entender os contextos sociais, económicos e políticos em que surgiram; 

4. Reflectir sobre a contribuição do Centro Nacional de Informação Geográfica (e também 
do SNIG) para o desenvolvimento e disseminação dos SIG em Portugal, abordando tanto 
os aspectos mais positivos como os eventualmente negativos; 

5. Determinar o estado da arte português nas suas várias camadas de utilizadores e 
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identificar pistas para futuros desenvolvimentos, descrevendo potencialidades e 
fraquezas do contexto actual. 

Detalhando um pouco mais estes cinco objectivos fundamentais, referimos que, a título de 
enquadramento, faremos uma análise relativamente detalhada dos acontecimentos que levaram ao 
surgimento desta nova tecnologia a nível global, socorrendo-nos de uma abordagem por grandes 
temas de investigação em detrimento de uma linha temporal, cuja continuidade seria impossível face 
aos avanços intermitentes e simultâneos no despontar desta ciência. 

Numa primeira parte, as suas origens no continente americano, embora procurando as fortes 
ligações que sempre existiram com os investigadores europeus. Numa segunda parte, as 
particularidades da evolução europeia e detalhando as pontes de ligação entre os passos dados na 
Europa e os acontecimentos ocorridos em Portugal. Daremos especial destaque às iniciativas de 
origem comunitária que, de uma forma directa, influenciaram o nosso país e nas quais também 
tivemos participações bastante activas. 
 No que respeita a Portugal, pretendemos observar, na terceira parte da dissertação, os locais, 
no espaço e no tempo, em que ocorreram as primeiras experiências com referenciação espacial de 
dados, o contexto organizacional e científico, as fontes de financiamento, e a relevância para as épocas 
seguintes. 
 Numa quarta parte do texto, procuraremos estudar o processo de surgimento do Serviço 
Nacional de Informação Geográfica, a sua relevância na criação do CNIG e a forma como toda uma 
indústria de informação geográfica cresceu em torno destes pólos aglutinadores. Analisaremos 
também os aspectos menos positivos deste organismo e as suas influências no desenvolvimento de 
projectos noutras áreas, como os municípios ou a cartografia. 
 A quinta parte tentará analisar o que resultou dos anos mais intensos de divulgação dos SIG 
por parte do CNIG, as áreas económicas em que os sucessos foram mais evidentes, como reagiram as 
estruturas de ensino e investigação à emergência destas tecnologias, o que continuou a faltar no 
processo de generalização dos sistemas junto dos potenciais utilizadores. Abordaremos o papel dos 
municípios neste processo e a existência (ou não) de um cadastro multifuncional como motor para 
outras aplicações. 

Por fim, nos dois últimos capítulos do texto, procuraremos avaliar a situação existente no 
final do nosso período de estudo, os sucessos mais evidentes e os fracassos que persistem, 
estabelecendo também algumas pistas sobre o que poderá ser a evolução dos sistemas de informação 
geográfica portugueses. Veremos em que áreas o nosso país se poderá destacar com soluções e 
tecnologias inovadoras, dentro de uma maior autonomia europeia, e por contraste com a hegemonia 
americana imposta no mercado dos produtos de software SIG. 

Concluído o trabalho, podemos afirmar que, dos cinco objectivos fundamentais, os dois 
últimos foram os que obtiveram uma menor taxa de sucesso. Primeiro porque são aqueles sobre os 
quais há menos textos escritos e reflexões fundamentadas, ao contrário dos primeiros dois objectivos. 
Em segundo lugar, porque não nos foi possível obter uma contribuição activa do então Presidente do 
CNIG, Rui Gonçalves Henriques. A sua participação mais intensa, pelas funções públicas que 
desempenhou durante um período tão longo, teria trazido para este trabalho uma outra visão da 
evolução dos SIG em Portugal, enriquecendo naturalmente esta dissertação. 
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2 Evolução dos SIG no mundo 
 
 
2.1  Considerações prévias 
 

À semelhança do que acontece em Portugal, pouco tem sido escrito sobre a origem e 
evolução dos Sistemas de Informação Geográfica ao nível global. Provavelmente pelas mesmas 
razões, também não há ainda uma reflexão muito profunda sobre os acontecimentos recentes e a 
“história” destas tecnologias de informação aplicadas à Geografia. 
 Uma pesquisa bibliográfica acaba, ao fim de alguns dias de consulta de catálogos de 
bibliotecas, por conduzir aos mesmos resultados: três ou quatro referências, de um punhado de autores 
que se citam mutuamente. São estes os textos autoritários sobre a matéria ao nível internacional, se 
bem que, numa análise mais detalhada se verifique que, muitas vezes, são mais um olhar sobre o 
umbigo dos Sistemas de Informação Geográfica americanos do que uma visão internacional da sua 
evolução. Por americanos entendemos aqui, não só os Estados Unidos da América como também o 
Canadá, um país que, como veremos e por diversas razões, marcou fortemente os primeiros passos dos 
SIG. 
 Acabámos por retomar os textos clássicos nesta matéria. Coppock e Rhind, no capítulo do 
livro editado por Maguire, Goodchild e Rhind (1991), traçam uma visão sumária de como nasceram e 
evoluíram os primeiros sistemas, com destaque para os sistemas americanos mas também com 
algumas referências aos SIG britânicos e europeus. Outra referência bibliográfica obrigatória é o 
artigo de Philip Parent publicado por Ripple (1989), que de forma ligeiramente diferente traça também 
uma visão global desta evolução. A terceira referência omnipresente respeita a vários artigos editados 
num número especial da American Cartographer (de 1988), dedicada precisamente à história dos 
sistemas de informação geográfica e que conta com participações escritas, além dos autores já citados, 
de Barbara Petchenik, Chrisman e outros reputados especialistas. Uma quarta e não menos importante 
referência é o livro publicado por Timothy Foresman (Foresman, 1998a) que, à semelhança da maior 
parte das publicações nesta área, se compõe por múltiplos artigos de vários autores de renome, 
incluindo o próprio (Foresman, 1998b). Portanto, no essencial, foi publicado um livro e uma dezena 
de artigos em outras publicações sobre a evolução dos SIG a nível global, com preponderância para o 
que aconteceu nos Estados Unidos. 
 À semelhança do nosso país, poucas pessoas se interessaram por este tema crucial para a 
compreensão e futuro desenvolvimento das tecnologias de informação aplicadas à referenciação 
espacial dos fenómenos. Outra observação que podemos efectuar é que o número de investigadores 
interessados no estudo dos trilhos que levaram ao desenvolvimento dos sistemas é restrito. Trata-se de 
um grupo de pessoas que se conhecem, trabalharam já conjuntamente, ou conheceram-se em 
universidades que frequentaram nas mesmas alturas. Não parece haver ainda uma necessidade 
globalizada de estudar os fenómenos associados a esta ciência, nem à tecnologia que lhe está 
associada. O volume de textos publicados é pois muito restrito e, por vezes, focado nos mesmos 
aspectos de um ou outro “case study”. 
 Um outro aspecto que ressalta na leitura da literatura genérica sobre SIG é que todos os livros 
introdutórios ou generalistas possuem um pequeno capítulo sobre a “GIS history”, mas sem que esses 
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textos reflictam uma preocupação de análise dos fenómenos sociais e tecnológicos que motivaram os 
avanços e retrocessos da ciência neste campo. Com excepção honrosamente feita a Aronoff (1995), 
poucos ou nenhum autor tentaram enquadrar os seus capítulos em livros de âmbito mais alargado com 
uma preocupação de análise sócio-histórica dos acontecimentos, especialmente do seu enquadramento 
nas organizações em que se formaram e desenvolveram. 
 Não seria justo deixar passar a referência a um projecto ou iniciativa de investigação nascido 
no seio do NCGIA americano, com o nome de Iniciative 19 (I19) ou, mais concretamente, “The GIS 
History Project” que estabeleceu linhas prioritárias de investigação e alargou o tema a questões de 
natureza técnica, histórica, filosófica, económica, política e sociocultural (Mark et al, 1997). Os 
especialistas envolvidos neste projecto, entretanto descontinuado por falta de financiamentos, são um 
pouco diferentes dos encontrados nas bibliografias mais comuns, mas têm a enorme vantagem de se 
encontrar espalhados por muitos locais de investigação e ensino. Alguns deles parecem continuar a 
interessar-se pelo tema e nos seus vários países, laboratórios e universidades, são ainda tentáculos de 
um projecto de investigação latente. 
 Embora a I19 não tenha produzido, em formato publicado, nada de conclusivo, a verdade é 
que a metodologia e as estratégias pensadas continuam a ser relativamente válidas para uma 
abordagem actual do tema. Uma das premissas destes investigadores era o facto de a maioria dos 
pioneiros continuarem vivos e, na maioria dos casos, activos na ciência, nas universidades, mas 
sobretudo no tecido empresarial (Mark et al, 1997).  
 Em Portugal a situação é, como veremos, muito semelhante. E também, sendo a bibliografia 
escassa, a investigação recai (como aconteceu nos EUA) no contacto directo com os intervenientes 
nos processos chave da evolução dos SIG. Este contacto com os pioneiros que ainda se mantêm em 
lugares chave nas universidades, organismos públicos e empresas, é de um valor incalculável, tal 
como o foi para os investigadores americanos (Coppock, Rhind, 1991). O reverso da medalha é que o 
facto de estarmos a estudar um período recente e de os intervenientes ainda se encontrarem activos e 
no mercado de trabalho, torna as suas opiniões mais subjectivas, reservadas e, sobretudo, difíceis de 
analisar e tratar. 
 Da história ao nível global, iremos tocar alguns pontos que julgamos sensíveis e alguns dos 
“case study” clássicos, como o SIG Canadiano e o exemplo do Bureau of Census nos EUA. São 
marcos incontornáveis e, embora lugares comuns, não podemos deixar de os referir. Procuraremos, no 
entanto, abordar algumas particularidades conhecidas destes casos. Como em muitas outras situações 
no campo da ciência e das tecnologias, os grandes avanços nestas matérias parecem surgidos de uma 
mistura de génio, teimosia, acaso e, por vezes, sentido de oportunidade de alguns dos seus 
protagonistas. No caso particular dos SIG, a sua história parece pouco mais que um conjunto de 
episódios (Coppock, Rhind, 1991). Veremos a seu tempo se na Europa e no caso específico de 
Portugal, a evolução também se alicerçou nestes grandes pilares da ciência. 
 
2.2 Os SIG antes da informática 
 
 Definir o âmbito desta dissertação foi, como vimos no capítulo introdutório, uma das nossas 
primeiras preocupações. De facto, se começarmos a recuar no tempo, encontrando sistemas de 
organização da informação geográfica e cartográfica (e os chamarmos por esta designação), 
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rapidamente regressaremos aos tempos da invenção da escrita e, muito provavelmente, aos locais 
onde, muito recentemente os SIG tiveram aplicação numa das suas facetas mais trágicas: a da arte de 
fazer a guerra, nas vastas extensões do médio oriente. 
 A origem da cartografia pode ser razoavelmente traçada até aos tempos pré-históricos, 
existindo referências a um mapa de Bedolina (Figura 1), no norte da Itália, datado entre 2000 a.C. e 
1500 a.C.. Este mapa tem a particularidade de apresentar várias épocas sobrepostas, parecendo que o 
mesmo foi sendo ajustado por várias vezes e por vários cartógrafos à evolução do território (Thrower, 
1999). Seria este o nosso primeiro sistema de informação geográfica, não tivéssemos tido o cuidado 
de delimitar a nossa época de estudo. 
 

 

Figura 1 – Cópia do mapa de Bedolina  

(Fonte: Turconi, 1997, URL:  http://www.rupestre.it/images/bedln001_04.jpg ) 

 
 No entanto, é da Mesopotâmia que nos chegam os primeiros mapas, desenhados sobre placas 
de barro e esculpidos por instrumentos cuneiformes, com uma simbologia e escala perfeitamente 
coerente. Um destes mapas, por vezes descrito como o mais antigo (Thrower, 1999), foi encontrado 
em Nuzi e está datado de 2300 a.C. (Figura 2). O mesmo autor refere o facto de este mapa ser muito 
semelhante aos primeiros mapas elaborados em computadores, em que as limitações de desenho 

http://www.rupestre.it/
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obrigavam à representação das curvas através de pequenos segmentos de recta consecutivos. 

 

Figura 2 – Fotografia do mapa de Nuzi  

(Fonte: Henry-Davis, 2005,  http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancientimages/100D.JPEG ) 

 
 Não se centrando o nosso estudo na história da cartografia, importa referir que os SIG e, em 
especial, as técnicas de análise espacial subjacentes, tiveram origem em técnicas de sobreposição de 
mapas por camadas ou temas. Os Sistemas de Informação Geográfica têm as suas origens ligadas à 
história da cartografia temática (Parent e Church, 1987). Alguns desses mapas são referidos 
amplamente na bibliografia sobre a evolução da cartografia. O primeiro e mais citado é o de um mapa 
elaborado pelo cartógrafo francês Louis-Alexandre Berthier que ilustra, em várias peças cartográficas 
sobreponíveis, a disposição e evolução das tropas na batalha de Yorktown travada durante a Guerra 
Civil Americana (Rice e Brown, 1974, cit. por Parent e Church, 1987). 
 Um outro exemplo clássico, é o do estudo elaborado pelo Dr. John Snow em Londres durante 
uma epidemia de cólera (Figura 3) que lhe permitiu, graças à referenciação espacial dos casos da 
doença e a localização dos poços de água para abastecimento das populações, naturalmente sobre uma 
base geográfica comum, estabelecer a origem da infecção (Dodson, 1993). 
 Igualmente interessante, ainda que numa vertente mais cartográfica, é o mapa de Charles 
Minard, de 1889, que ilustra a evolução da campanha de Napoleão na Rússia, em 1812, mostrando de 
uma forma inventiva, mas clara e simples, as baixas sofridas e os percursos realizados no terreno. O 
mapa faz uma representação multivariada da evolução das tropas, referindo as baixas ocorridas 

http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancientimages/100D.JPEG
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sempre que encontravam resistência, quer no percurso para Leste, quer no regresso das tropas. Estão 
representadas num único mapa (Figura 4), de forma muito simples e eficaz, quatro variáveis: número 
de homens, posição no terreno, sentido de deslocação e a temperatura sentida que, como se sabe, foi 
decisiva na catástrofe da retirada (Kraak, 2003). 

 

 

Figura 3 - Mapa do estudo de John Snow  

(Fonte: Weinberg, 2002,  http://www.crissycorkboard.org/gis_class/images/cholera.jpg ) 

 
Ambos os casos têm, no entanto, traços comuns. Estes aspectos surgem ainda na primeira 

linha das preocupações dos SIG modernos: a existência de uma base cartográfica de qualidade 
adequada, que permita as operações de sobreposição ou outras análises subsequentes. Ora, sendo 
admissível que a ciência cartográfica só a partir de meados do século XVIII teve condições de rigor 
para a execução dessas bases cartográficas (Parent e Church, 1987), temos de aceitar que só podemos 
encontrar SIG dignos dessa designação a partir dessa época. Referimo-nos naturalmente a sistemas 
manuais de organização, armazenamento e análise de informação geográfica georeferenciada, 
definição um pouco afastada daquela que abordámos na introdução deste texto mas que, no essencial, 

http://www.crissycorkboard.org/
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contêm o esqueleto daquilo que continua ainda a ser a análise espacial baseada em SIG.  
 Paralelamente, houve um crescimento da consciência social e ambiental, muito apoiadas nos 
textos clássicos escritos nessa altura por Adam Smith, Malthus e, mais tarde, Engels. Terão sido, no 
entanto, as questões económicas suscitadas pela Revolução Industrial no seu auge, com uma 
concentração de pessoas nos centros urbanos e a consequente necessidade de extensas infra-estruturas 
sociais e industriais, que fermentaram o aparecimento dos SIG (Parent e Church, 1987). O primeiro 
estudo a enquadrar todas estas preocupações de natureza técnica e social foi um estudo sobres 
transportes efectuado em 1837. Surgido logo depois em 1838, o “The Atlas to Accompany the Second 
Report of the Irish Railway Commissioners” usava um conjunto de mapas temáticos idênticos em 
escala e limites, tornando possível operações mentais de sobreposição. Isso permitia aos técnicos 
tomar decisões sobre os melhores traçados das linhas de transportes, tendo sido provavelmente o 
primeiro SIG conhecido a ser usado como ferramenta de apoio à tomada de decisões (Parent e Church, 
1987). 

Sendo a operação de sobreposição (overlay) a mais simples mas ainda a base de muitas 
análises em SIG, bem como o suporte para operações mais complexas, podemos admitir com alguma 
propriedade que a maior diferença entre estes sistemas manuais e os actuais sistemas informatizados 
recai na confiança que os primeiros depositam na capacidade cognitiva do homem para reconhecer 
visualmente padrões e características, enquanto os segundos e mais modernos tentam, de forma 
artificial e muitas vezes inglória, substituir essa capacidade inata por estatísticas, valores e gráficos. 

 Figura 4 - Mapa da campanha de Napoleão, de Charles Minard  

(Fonte: Friendly, 2005,  http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/minard/orig.gif ) 

 
Não devemos deixar de referir, mesmo ao nível planetário, o importante papel dos 

descobrimentos portugueses no estabelecimento de uma cartografia de referência, qualitativamente 

http://www.math.yorku.ca/
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capaz de servir de base a cartografia temática posterior. Essa seria, no entanto, uma linha de 
investigação por si só demasiado exigente para o âmbito deste estudo, que nos levaria ao longo de 
uma história brilhante da cartografia portuguesa e terminaria, muito provavelmente, com uma análise 
do equilíbrio necessário entre a qualidade da cartografia e a sua disponibilidade (Câmara, 2002) e 
preço. Esta tradição de rigor, que tem certamente origem na enorme tradição da cartografia 
portuguesa, mantida até agora pelos dois serviços públicos responsáveis (militar e civil) pela sua 
produção e actualização foi, segundo alguns dos nossos entrevistados, um dos maiores obstáculos ao 
desenvolvimento de soluções eficazes no âmbito dos sistemas de informação geográfica em Portugal. 
 
2.3 Os primeiros passos na computação 
 

Os primeiros computadores, se assim lhes podemos chamar, introduziram uma capacidade de 
cálculo que, embora modesta nos dias que correm, eram gigantescas para a época. Mais do que nas 
capacidades de cálculo, as dificuldades fizeram-se sentir nas capacidades de interactividade e 
visualização dos resultados. Não foi por acaso que fizemos a referência à semelhança de aspecto entre 
os mapas mesopotâmicos e os primeiros mapas computadorizados. 
 Algumas siglas e termos que agora nos parecem vulgares como “desktop” ou “personal 
computer” eram, à data dos primeiros avanços dos sistemas de informação geográfica, meras 
miragens. Nos primórdios, os termos mais vulgares eram então os “cartões perfurados” e os 
“mainframe” eram os únicos computadores existentes, que hoje não seriam capazes de correr o mais 
simples dos jogos dos nossos filhos. Antes disso, tinha já havido larga experiência no tratamento de 
dados, sobretudo estatísticos, com recurso a outras máquinas de cartões perfurados como a Hollerith, 
usada em 1890 (Cooke, 1998) para processar a enorme quantidade de dados dos censos populacionais 
americanos. 
 Correr um programa num destes “mainframe” supunha a necessidade de estudar uma das 
linguagens de programação da altura, no caso dos IBM 360/370 (Figura 5) o FORTRAN, escrever 
longas linhas de código, perfurar maços de cartões que eram depositados no leitor de cartões para 
processamento durante a noite (Jordan e Rado, 1998). O nascer do dia trazia a angústia de descobrir 
que, ao mínimo erro, o resultado obtido era nulo e obrigava a proceder ao refazer do código para 
submeter na noite seguinte. O primeiro passo para a inversão deste processo fastidioso terá sido dado 
em Harvard na sequência de uma revolta estudantil dos alunos dos laboratórios de arquitectura 
paisagista (Jordan e Rado, 1998). Este laboratório, como veremos na secção seguinte, foi um dos 
berços dos SIG modernos. 
 Ora um dos alunos deste curso terá produzido um erro de programação que, além de produzir 
uma falha no “mainframe”, destruiu todo o trabalho dos colegas. Os alunos mais tradicionalistas, que 
não tinham interesse nas novas tecnologias geográficas produziam por outro lado fortes pressões para 
o abandono deste projectos experimentais o que, aliado à frustração dos estudantes, conduziu a uma 
revolta estudantil no sentido de pressionar a universidade a estudar formas alternativas de computação 
na área dos SIG. Não sendo o objectivo destes arquitectos paisagistas o conhecimento profundo das 
linguagens e sistemas de computação da altura, rapidamente boicotaram as aulas e os projectos no 
sentido de obrigar à descoberta de maneiras mais compreensíveis e fáceis de manipular a informação 
geográfica (Jordan e Rado, 1998). 
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 A universidade respondeu aos anseios dos estudantes criando um grupo de trabalho com 
vários especialistas a que se juntaram alguns estudantes (Tomlin e Killpack) tendo vindo a criar um 
novo programa, o IMGRID, capaz de numa linguagem mais simples, criar as operações de análise 
espacial mais comuns. Os estudantes tinham assim um meio relativamente simples de criar modelos, 
corrê-los e corrigir os erros, sem necessidade de recorrer a arcaicas linguagens de programação. Esta 
nova aproximação motivou os alunos, que encheram de novo as aulas, dando origem não só a uma das 
épocas mais produtivas dos laboratórios de Harvard (Jordan e Rado, 1998), como estabelecendo o que 
poderão ter sido as bases da aproximação dos SIG’s à computação pessoal, logo que os sistemas 
físicos o permitiram. 
 No entanto, antes de chegarmos aos PC, tivemos de atravessar o período dos “mini”. No final 
dos anos 70, as tecnologias de hoje não existiam, mas estavam a ser substituídos os “mainframes” 
iniciais de cartões perfurados por computadores mais potentes e mais pequenos. Muitas marcas de 
equipamento marcaram essa fase, como a Data General, a DEC, Hewlett-Packard e outros, embora os 
mais marcantes tenham sido, muito provavelmente, os VAX da Digital Equipment Corporation 
(Jordan e Rado, 1998). Mesmo em Portugal, assistimos tardiamente à entrada destes equipamentos 
VAX nas empresas e universidades portuguesas (na Universidade Técnica de Lisboa terão aparecido 
em 1985/86, substituindo os sistemas antigos de cartões perfurados). Os sistemas VAX operavam um 
sistema operativo próprio, o VMS. Desapareceram os cartões e surgiram os discos duros de 205 Mb 
de capacidade, os monitores e teclados, os plotters em vez das impressoras antigas (line printers), as 
primeiras mesas digitalizadoras. Enfim, o ambiente computacional aproximava-se das necessidades 
básicas dos geógrafos. 

Figura 5 - Computador IBM 360 e respectivos periféricos 
(Fonte: Pain, 2004,  http://www.aconit.org/spip/IMG/jpg/36040.jpg  ) 

 
Embora mais baratos e fáceis de operar que os “mainframes” iniciais, estes “mini” ainda 

supunham alguns custos, nomeadamente ao nível dos contratos de manutenção e da necessidade de 
manter operadores e engenheiros qualificados na gestão dos sistemas. No entanto, para as empresas e 

http://www.aconit.org/
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universidades, durante os anos 70, foram uma alternativa muito válida, e que permitiu a disseminação 
destas tecnologia por todo o mundo. Paralelamente, era feito um grande esforço, em parte reforçado 
pelos avanços na tecnologia de detecção remota, na adaptação e desenvolvimento de software de 
processamento espacial do tipo “raster”, na linha de desenvolvimento do IMGRID de Harvard (Jordan 
e Rado, 1998). 
 No final dos anos 70, os microprocessadores começaram a surgir, primeiro timidamente em 
peças para montagem caseira e depois de uma forma mais estruturada. Usavam monitores catódicos, 
podiam suportar temperaturas ambientes vulgares, não necessitavam o pavimento elevado dos “mini” 
e cabiam praticamente em cima de qualquer secretária. Apareceram as canetas de apontar e as bolas 
percursoras dos actuais “ratos”. Eram baratos e, embora aparentemente tivessem capacidades 
computacionais muito inferiores, os resultados nos projectos SIG pareciam bastante aceitáveis (Jordan 
e Rado, 1998). 
 Ao nível do software, a evolução seguiu a mesma linha de optimização. Uma versão do 
IMGRID adaptada a estes “micro” conjugada com o software de processamento das imagens Landsat 
foi desenvolvida pela então jovem empresa de nome ERDAS, em 1978. O facto de ser necessário 
readaptar todo o software a este novo tipo de computador permitiu também que fossem desenvolvidos 
outros aspectos que tornaram o código mais amigável para o utilizador, uma mais valia que mais tarde 
veio a ser um cavalo de batalha de todos os produtores de programas (Jordan e Rado, 1998). 
 Um dos aspectos mais importantes desta revolução na tecnologia computacional promovida 
pela ERDAS foi talvez o facto de a tecnologia de detecção remota ter passado definitivamente a fazer 
parte da tecnologia SIG do tipo raster como uma das suas componentes, totalmente articulada e 
integrada, ao contrário do que acontecia até essa altura.  
 O passo seguinte foi a disseminação destes sistemas, facilmente vendáveis como soluções 
“standalone”, muito fáceis de adaptar e melhorar, baratas e fiáveis. O negócio passou então do 
processamento e desenvolvimento dos projectos pelos grandes produtores de sistemas, para a venda de 
soluções chave na mão, facilmente instaladas nas empresas e universidades clientes (Jordan e Rado, 
1998). 
 Os PC estão já hoje de algum modo ultrapassados, pelo menos em capacidade de cálculo, 
sendo hoje a evolução orientada pela enorme e crescente facilidade em disseminar e distribuir a 
informação. Deixámos de estar sustentados em soluções isoladas e baseadas em pequenos sistemas, 
para depender de bases de dados distribuídas (Câmara, 2002). Deixámos de encolher as dimensões dos 
equipamentos para depender das capacidades de uma rede global de computadores, com todas as 
vantagens e inconvenientes dessa dependência. 
 
2.4 Canadian Geographic Information System 
 
 Segundo Tomlinson (1998), o pai do sistema de informação geográfico canadiano, os SIG 
foram o resultado, não de uma investigação académica, mas de uma procura crescente pela 
informação geográfica, uma mudança tecnológica que os tornou possíveis e uma visão dos sectores 
privados e estatais que os fizeram iniciar e os sustentaram. Este conjunto de factores terão ocorrido no 
Canadá, no princípio dos anos 60 (Tomlinson, 1998). 
 Este sistema de âmbito nacional, considerado o primeiro SIG digno desse nome teve as suas 
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raízes numa tomada crescente de preocupações com a gestão dos recursos naturais do Canadá, em 
especial com as pressões exercidas ao nível do uso do solo. Em 1958 uma comissão foi encarregue de 
estudar este tema e logo em 1961 foi realizada uma conferência de âmbito nacional sobre o mesmo 
tema, embora alargado aos recursos naturais como um todo (Tomlinson, 1998). 
 Confrontado com a necessidade de inventariar os recursos naturais de um país tão vasto, com 
vista à monitorização das mudanças e pressões exercidas sobre o solo, o governo iniciou o estudo das 
soluções cartográficas a usar para este inventário. Embora o esforço financeiro necessário para cobrir 
com mapas adequados uma tal vastidão de terra fosse eventualmente suportável, a análise dos dados e 
o pessoal necessário a uma tal operação continuada era inviável, por falta de recursos humanos 
qualificados e tempo disponível. A procura de uma solução automatizada teve pois aqui uma vertente 
económica e objectiva, uma vez que o tratamento de dados de uma área desta dimensão não era 
possível com a tecnologia manual (Tomlinson, 1998). 

Um projecto tão vasto tinha ainda outras dificuldades. Uma era a de decidir que temas cada 
mapa a produzir deveria conter, uma vez que só era possível, de modo a manter a sua legibilidade, 
cartografar um número reduzido de temas em cada folha. Aumentar o número de temas obrigaria a 
aumentar o número de folhas ou cartas, o que complicaria ainda mais a análise posterior. Pior ainda do 
que escolher os temas a incluir, era escolher os que seriam deixados de fora (Tomlinson, 1998). 

A segunda limitação ou dificuldade tinha a ver com a análise propriamente dita. Medir, 
comparar e extrair informação de um número tão elevado de mapas, com múltiplos temas, era uma 
tarefa impossível ou, pelo menos, consumidora de tempo e recursos. Mesmo a enorme capacidade 
humana de análise era insuficiente para uma tarefa deste tipo. 

As capacidades computacionais dessa época não eram muito melhores. O computador usado 
para testar os conceitos do sistema canadiano tinha 8k de memória e o mainframe usado para 
desenvolver o projecto, um IBM 360/65, tinha a enorme memória de 512k, um valor astronómico para 
a época. Apenas se tratava de conseguir tratar pontos, linhas e outras formas, agora chamadas 
geralmente de arcos, usando apenas algarismos e cálculos com esses números. Reduzir linhas e formas 
a números e coordenadas não era de todo novo, podendo-se traçar algumas referências prévias com 
séculos de distância. O passo entre estes conceitos e o seu tratamento matemático e computadorizado 
não era o mais inovador, emboras as capacidades computacionais da época também aqui traduzissem 
um desafio que acompanhou o desenvolvimento dos SIG (Tomlinson, 1998). Podemos então afirmar 
que os conceitos ao nível dos SIG foram sempre evoluindo ao ritmo do avanço na computação e que, 
estando sempre um pouco à frente das tecnologias disponíveis, foram sempre limitados por elas. 

No caso do CGIS, o conceito dos seus criadores ia um pouco mais longe do que a criação e 
desenho de mapas temáticos. Estavam sobretudo interessados no tratamento dos dados. Queriam usar 
os computadores para ler e inquirir os mapas, e depois medir, comparar e analisar os resultados, de 
modo a obter informação útil dos ditos mapas. Mais do que dados, os pioneiros do CGIS, estavam 
interessados em “informação”. Este é talvez o ponto mais importante a salientar deste sistema, o 
aspecto que o torna tão importante para a história recente dos SIG, a par obviamente de ser o primeiro 
e de ter uma dimensão quase continental. 

Os primeiros passos do CGIS remontam à experiência de Roger Tomlinson numa empresa de 
fotogrametria e cartografia, dedicada a grandes projectos de trabalho aéreo, a Spartan Air Services. 
Um dos grandes projectos dessa empresa, a decorrer em África, envolvia a necessidade de sobrepor 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

19 

todas as séries de mapas disponíveis, de modo a prever as melhores localizações para plantar novas 
florestas, assim como uma unidade fabril de pasta  de papel. Dada e gigantesca dimensão do 
problema, e encorajado pela direcção da empresa (particularmente George Brown), Tomlinson 
começou a estudar a possibilidade de usar computadores nesta tarefa. Começou por criar um pequeno 
mapa de cinco por cinco polegadas, com cinco polígonos. Usava um plotter de modo inverso, uma vez 
que não havia ainda mesas digitalizadoras e concluiu que era possível desenhar, sobrepor e medir 
áreas desta maneira (Tomlinson, 1998). 

A necessidade de analisar gigantescas quantidades de mapas e projectos dessa empresa, terão 
assim estimulado Tomlinson a procurar novos métodos de análise de mapas usando computadores 
(Coppock e Rhind, 1991). As primeiras experiências levaram-no a procurar apoio nas principais 
companhias informáticas da época, onde não obteve simpatia até, quase por acaso, ter tido contacto 
com os investigadores da IBM na área da fotogrametria. Foi o começo de uma relação produtiva que 
iria frutificar ao longo de todo o projecto (Tomlinson, 1998).  

O segundo acaso, se assim se pode chamar, foi o contacto com o responsável pelo inventário 
de recursos do solo canadiense, chefe de um serviço criado em 1962 com a finalidade de produzir os 
mapas e inventários necessários ao estudo das pressões sobre os recursos (Coppock e Rhind, 1991) já 
mencionados atrás. Incentivado por este responsável governamental, Lee Pratt, Tomlinson apresentou 
um projecto ao governo em Novembro de 1962, tendo obtido boa aceitação, o que originou um 
contrato à sua empresa de trabalho aéreo para realizar um estudo de viabilidade para a produção de 
mapas digitais (Tomlinson, 1998).  

O relatório desse estudo, entregue alguns meses depois, tem várias características de enorme 
importância. Define nomeadamente os requisitos a que deverá obedecer o sistema, quer ao nível dos 
mecanismos de entrada e saída dos dados, mas, não menos importante, a própria estrutura dos dados. 
A separação entre os dados tabulares ou descritivos e os dados geográficos ou gráficos demonstra que 
a intenção do CGIS foi desde o início a implementação de um verdadeiro SIG tal como os 
conhecemos agora e não de um mero sistema de cartografia automática. Os métodos de input de dados 
foram estudados e enunciados, a forma de ligação entre gráficos e tabelas descritivas definida, os 
sistemas de coordenadas pensados para uma tão grande extensão, os erros motivados pela área 
geográfica e sua representação calculados, o tipo de armazenamento das enormes quantidades de 
dados também (Tomlinson, 1998). Enfim, todos os problemas que ainda hoje endereçamos ao 
projectar um SIG moderno, para os quais temos agora pelo menos abundantes pistas mas que, à época, 
eram inovações no verdadeiro sentido da palavra. 

Pratt e os responsáveis governamentais decidiram a favor desta metodologia, seguindo-se 
contratos com a empresa de origem de Tomlinson e a passagem do próprio para a direcção do projecto 
no gabinete encarregue de o implementar (Coppock e Rhind, 1991). 

Embora de importância secundária para o nosso estudo, podemos acrescentar que o CGIS 
possuía e desenvolveu algumas características tecnológicas notáveis, como a sua estrutura de dados. 
Limitado por uma fraca capacidade computacional na época, Guy Morton desenhou uma estrutura de 
dados, mais tarde designada de “Morton Matrix”, que consistia na divisão do espaço em pequenos 
mosaicos tratáveis pelos computadores disponíveis, dando origem ao conceito de mosaico ainda usado 
pelos computadores e software actuais (Tomlinson, 1998). Esta estrutura original, que possuía 
algumas vantagens adicionais, pode hoje ser encontrada em muitos sistemas, com o nome de 
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“quadtree”, embora com funções diferentes. 
A introdução dos dados geográficos, dado o enorme volume e a descrença nos métodos 

manuais de digitalização, deu origem ao desenvolvimento, pela IBM e a pedido, do primeiro scanner 
digital de tambor. Os dados descritivos continuaram a ser introduzidos de outra forma, sendo usados 
os velhos cartões perfurados numa primeira fase. A vantagens de ter os dados gráficos, de imagem, 
separados dos dados numéricos e descritivos tem inúmeras vantagens que ainda se mantêm válidas 
nos sistemas actuais permitindo, por exemplo obter um grande número de análises espaciais 
recorrendo apenas a essa porção dos dados, com maior facilidade computacional e rapidez 
(Tomlinson, 1998). 

O CGIS teve também o mérito de ser o primeiro sistema de vectorização automática, 
permitindo a partir de uma imagem obtida no scanner de tambor, processar os dados e obter dados 
vectoriais com recurso a software de seguimento de linhas, fecho de polígonos, identificação de 
vértices e nós e criação de topologia. Foi, segundo Tomlinson (1998), o primeiro sistema eficaz na 
utilização do conceito arco/nós, bem como na criação automática de topologia directamente a partir de 
uma imagem obtida por scanner. 

Muitos outros aspectos relevantes podem ser apontados no que se refere ao pioneirismo do 
CGIS. A detecção de erros e os processos de acerto das inúmeras folhas cartográficas, ou os métodos 
desenvolvidos para medir com rigor áreas tão vastas, num sistema de coordenadas apropriado seriam 
bons exemplos a detalhar, mas que caem fora do âmbito destas linhas. Referimos no entanto a 
preocupação em manter a utilização do sistema ao alcance de um utilizador comum, isto é, não perito 
em linguagens de programação. Tal desejo implicou a criação de uma linguagem de programação, ou 
mais precisamente, de comandos, de alto nível, capaz de tornar acessível a consulta e operação sobre 
os dados (Tomlinson, 1998). Um destes comandos resultou na operação OVERLAY, um dos 
conceitos mais usados universalmente nos SIG modernos e muitas vezes, a operação fundamental de 
qualquer análise espacial. 

O CGIS tornou-se totalmente operacional em 1971 e teve inúmeros melhoramentos e 
evoluções até 1986. Passou entretanto por inúmeras tutelas no governo canadiano, cada uma delas 
correspondendo a uma nova direcção na orientação estratégica do sistema. Resistiu a cada mudança, 
tendo sido capaz de provar a sua eficácia e mais valia em todas a suas aplicações até 1989, data em 
que deixou de receber a entrada de novos dados. Ainda assim, armazenou uma enorme quantidade de 
dados georeferenciados que o tornam ainda o maior arquivo de informação geográfica do Canadá e, 
provavelmente, do mundo (Tomlinson, 1998). 
 
2.5 As universidades americanas 
 
 Quando se fala em universidades, a maior parte dos especialistas em SIG pensa logo em 
Harvard, que referimos brevemente numa secção anterior. Sem retirar a importância devida a estes 
acontecimentos e aos desenvolvimentos havidos na Graduate School of Design, outras universidades 
tiveram um papel importante, e continuam a ter, no desenvolvimento dos SIG’s.  
 Embora a maior parte dos grandes e mais significativos avanços tenha surgido de 
combinações felizes entre entidades e empresas privadas e um cliente público ansioso por resolver um 
problema específico, a verdade é que só as universidades tinham a capacidade financeira e de risco 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

21 

para investir em investigações inovadoras. Ao contrário das restantes entidades, em que a imediata 
criação de riqueza ou a resolução específica de um problema tanto viabiliza como cancela um projecto 
de investigação, os meios académicos sempre tiveram os recursos, o tempo e a disponibilidade para 
explorar novas linhas de investigação (Chrisman, 1998) sem os constrangimentos do mundo real. Foi 
pois também neste ambiente que surgiram muitos dos desenvolvimentos que agora encontramos nos 
sistemas modernos. 
 Um outro aspecto respeita à capacidade inata dos meios académicos para reunir, num só 
ambiente de trabalho, indivíduos e disciplinas muito diferentes, mas que podem complementar-se de 
formas inesperadas e inovadoras. Este “melting pot” cultural e científico seria muito difícil de obter 
nos ambientes empresariais, em que a contratação de técnicos ao mais alto nível pressupõe objectivos 
e orçamentos específicos, só justificados em face de objectivos também tangíveis. Pelo contrário, as 
universidades dispõem já de material humano de grande qualidade, há um suporte organizacional 
comum, e a partilha de conhecimento e informação interna é fácil, barata e expedita. Assim, sempre 
lhes foi possível correr maiores riscos do que ao sector privado, aceitando alguns falhanços, mas 
chegando muitas vezes a bons resultados primeiro. 
 Uma grande parte dos problemas de análise espacial e cartográfica de informação geográfica 
era já sobejamente conhecida dos académicos, ainda antes da introdução dos computadores. Steinitz 
tinha já estudado em 1976, com os seus estudantes, a evolução dos processos de sobreposição nas 
análises de planeamento ambiental. Outros exemplos de estudos sobre a representação e análise de 
cartografia temática complexa tinham já sido desenvolvidos desde os anos 30 (Chrisman, 1998). 
Alguns dos exemplos mais marcantes da utilização de análise de mapas para obtenção de resultados 
ou descrição e armazenamento de dados georeferenciados, datam de muito antes, como o conhecido 
estudo do Dr. John Snow em Londres durante uma epidemia de cólera ou o não menos conhecido 
exemplo da cartografia da batalha de Yorktown durante a guerra civil americana, como referimos 
anteriormente. No entanto, o advento da era computacional é por muitos entendido como o factor 
necessário e imprescindível ao aparecimento dos conceitos e das tecnologias SIG. 
 Ora foi também nas universidades americanas que, durante e após a segunda guerra, se abriu 
o caminho ao financiamento de projectos de desenvolvimento de computadores. Embora as 
capacidades de desenvolvimento e marketing não estivessem presentes, os protótipos universitários 
abriram caminho a uma indústria, como aconteceu depois com os SIG (Chrisman, 1998). 
 As raízes do desenvolvimento dos sistemas nas universidades, assenta no desenvolvimento da 
“Geografia quantitativa”, da qual o nome mais sonante foi John Wright, que marcou as décadas de 30 
a 50 com o seu trabalho. Estes conceitos e a ligação desta nova Geografia à física social, determinou o 
aparecimento de modelos matemáticos de simulação, teorias e modelos de transportes e um ambiente 
apropriado ao emergir dos conceitos SIG (Chrisman, 1998). 
 Neste aspecto, a Universidade de Washington terá sido um dos locais onde se deram os 
primeiros passos, embora na altura não se tivesse tido a percepção global do trabalho realizado 
(Chrisman, 1998). Um grupo de professores em torno do Prof. Donald Hudson, que trabalhou 
previamente no inventário multifuncional da Tenessee Valley Autorithy, bem como alguns estudantes, 
no qual se incluíam nomes ainda hoje conhecidos (Waldo Tobler e Duane Marble, por exemplo), 
começou a desenvolver novos métodos na área da Geografia quantitativa e na matemática aplicada à 
análise espacial (Parent e Church, 1987). Na verdade, esta nova disciplina incluía outras disciplinas 
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como a sociologia e a economia, integrando conhecimento transversal naquilo que veio a tronar-se 
conhecido como a “revolução quantitativa” da Geografia. Tobler, por exemplo viria a desenvolver 
com um cartógrafo de nome Sherman, trabalho na área da cartografia baseada em técnicas 
fotográficas, coloridas, usando múltiplas camadas ou “layers” para produzir os resultados finais 
(Chrisman, 1998). 
 Sensivelmente na mesma altura, e também na mesma universidade de Washington, Edgar 
Horwood interessava-se pelos estudos de modelação de transportes e outros problemas urbanos 
(Coppock e Rhind, 1991). O seu interesse recai no entanto, na cartografia computadorizada e na 
ligação das bases de dados a uma particular localização no espaço. Deu-lhe o nome de “geocoding” e 
antes de 1960 já estava a oferecer aos seus alunos um curso em técnicas de georeferenciação e 
cartografia digital. Terá sido este o primeiro curso nesta área dos sistemas de informação geográfica 
(Chrisman, 1998). Em 1963, Horwood forma a URISA, uma entidade que perdura até aos dias de hoje 
e que foi motor de inúmeros desenvolvimentos e conferências neste campo científico (Chrisman, 
1998). 
 Voltando a Harvard, devemos aprofundar um pouco mais o aparecimento do Harvard Lab. 
Um dos presentes na primeira conferência dada por Horwood sobre geocoding, foi Howard Fisher, um 
arquitecto de Chicago que viu algum potencial na possibilidade de desenvolver melhores pacotes de 
software do que os apresentados por Horwood. Reunidos os programadores necessários e obtido 
financiamento, Fisher não conseguiu no entanto em Chicago uma universidade que o acolhesse com o 
seu projecto. Acabou por obter aceitação na universidade de Harvard, mais precisamente na Graduate 
School of Design. Aí fundou o Laboratory for Computer Graphics. Começou de imediato a 
desenvolver o conceito do SYMAP, o software que, com a ajuda de um estudante, Donald Shepard,  

Figura 6 - Excerto de mapa produzido com SYMAP  

(Fonte: GAS, 1978, Atlas de Symap) 
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possuía já funções bastante avançadas de interpolação. Lançado em 1968 e destinado numa primeira 
fase a distribuição gratuita, o SYMAP passou a ser vendido por um baixo preço e foi disseminado por, 
pelo menos 500 instituições de forma oficial, e muitas outras de forma pirateada (Chrisman, 1998).  

Este software foi uma referência na sua época, tendo-se espalhado por todo o mundo, 
inclusive Portugal, tendo-se conhecimento do seu uso no Gabinete de Sines para a produção de mapas 
(Figura 6), conjuntamente com o SYMVU e, eventualmente, o GRID.  A compra do software SYMAP 
em Sines ocorreu em 1973 (Gomes, 2004). 

Também em 1968, o Harvard Lab mudou de nome e de director, tendo passado a ser dirigido 
por William Warntz, que introduziu novos conceitos de Geografia e análise espacial no laboratório. 
No entanto, foi um outro terceiro núcleo de investigadores liderado por Carl Steinitz, arquitecto 
paisagista interessado na análise espacial de corredores de transportes, localização de centrais 
eléctricas e expansão suburbana, que deu um novo impulso ao software e tecnologias do laboratório. 
Tendo iniciado para vários clientes alguns projectos de inventários baseados em células ou grelhas, e 
sendo pressionados para integrar informação de fontes diferentes, este grupo e David Sinton 
desenvolveram em 1969, a partir de partes do SYMAP de versões antigas, o GRID (Graphic Display 
of Rectangular Grid Information). Usando a célula e a grelha como estrutura de construção do 
modelo, este pacote de software usou a sobreposição de camadas pela primeira vez de forma eficaz, à 
medida que o programa se foi desenvolvendo (Chrisman, 1998). Também este produto se disseminou 
um pouco por todo o lado, tendo chegado também a Portugal. 

Ora durante os anos 60, a arquitectura paisagista, que sempre esteve na liderança dos 
projectos do Harvard Lab, passou dos projectos de jardins para a análise de grandes porções da 
paisagem, focando de novo a atenção na técnica de análise da cartografia de grandes áreas de 
paisagem. Logo, necessitando de ferramentas analíticas automatizadas para a sua análise efectiva. 
Philip Lewis foi um destes arquitectos que empreenderam estudos de grande dimensão, na 
universidade de Wisconsin-Madison (Chrisman, 1998). Foi no entanto Ian McHarg, com o seu livro 
“Design with Nature” (McHarg, 1971), que estabeleceu um novo marco no uso de diferentes camadas 
ou layers sobrepostos como fundamentos da análise espacial. A popularidade do livro deste arquitecto 
e professor da Universidade de Pennsylvania e o surgir em simultâneo dos movimentos ecologistas e 
das novas regras de preservação ambiental, criou um ambiente propício ao desenvolvimento dos 
conceitos do software GRID, que operava precisamente sobre o conceito de sobreposição de layers 
(Chrisman, 1998). 

No final da década de 60, entre 1968 e 1971, o Harvard Lab conheceu o apogeu com a 
introdução de novos pacotes de software como o SYMVU, destinado a visualização em três 
dimensões, e o CALFORM, um pacote de cartografia orientado para plotters. Em 1971, no entanto, os 
fundos acabaram, Warntz mudou-se para a universidade de Western Ontario e o Lab viu-se reduzido a 
meia dúzia de pessoas (Chrisman, 1998). 

Foi no entanto no período de crise que se seguiu que foi desenvolvido o trabalho mais 
interessante do núcleo de paisagistas de Harvard, ainda liderado por Steinitz. Embora os resultados 
continuassem a ser fracos, por força da inexistência de mecanismos de output adequados, as bases 
teóricas dos modelos sempre foram cuidadosamente elaboradas (Chrisman, 1998). Sinton continuou a 
desenvolver software, nomeadamente o IMGRID (Interactive Manipulation GRID). Outros nomes que 
agora todos reconhecemos tiveram nesta época um papel preponderante. Dana Tomlin acrescentou 
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alguns conceitos que viriam a tomar forma na sua tese posterior de doutoramento. Lawrie Jordan e 
Bruce Rado levaram estes conceitos para a sua nova empresa chamada ERDAS, que referimos 
anteriormente. As ideias e trabalhos de Tomlin e Sinton desta fase constituíram a base de muito do 
software comercialmente mais disseminado como o IDRISI ou o ARC/GRID (Chrisman, 1998). 

Entretanto, no Harvard Lab, as atenções estavam viradas para a criação de estruturas 
topológicas e bases de dados vectoriais. A interacção deste dois grupos e a noção da necessidade de 
sobrepor polígonos vectoriais terá conduzido ao desenvolvimento do ODYSSEY, um software de base 
vectorial que é considerado o percursor dos modernos pacotes vectoriais (Chrisman, 1998).  

Também nesta altura, em 1977, o Lab organizou uma conferência que juntou grande parte 
dos nomes mais importantes da ciência SIG actual, como Goodchild, Marble, Tobler, Peucker 
(Poiker), Mark, e muitos outros. As comunicações apresentadas e publicadas dessa conferência são, na 
opinião de Chrisman (1998), uma peça importante e de alto nível na bibliografia sobre SIG. 

O laboratório, após uma tentativa abortada para desenvolver melhorias no ODYSSEY, 
acabou por se dispersar, tendo muitos dos técnicos acabado na ESRI, pelo que não espante que muitas 
das funcionalidades do ODYSSEY se viessem a encontrar na primeira versão do ARC/INFO lançado 
pela ESRI (Chrisman, 1998). 

Grande parte do esforço de investigação das universidades americanas da década de 70 foi 
orientado para a detecção remota. Talvez a parte mais interessante desta década tenha sido o 
desenvolvimento de uma ciência da computação e o respectivo avanço no hardware disponível. 
Muitas universidades continuaram a desenvolver software e outras trabalharam em projectos para 
agências governamentais, geralmente fracassados por falta de tecnologia capaz de suportar as bases de 
dados necessárias (Chrisman, 1998). Muitos trabalharam os mesmos temas, com os mesmos 
resultados, por falta de comunicação, tendo alcançado os mesmos objectivos. 

No final dos anos 80, um consórcio de três universidades candidataram-se a um 
financiamento da National Science Foundation (NSF), para efectuar investigação em sistemas de 
informação geográfica. Tratava-se da University of California (Santa Barbara), da State University of 
New York (Buffalo) e a University of Maine que, tendo conseguido o apoio financeiro da NSF, deram 
origem a duas das organizações mais importantes do momento no campo da investigação e ensino 
universitário americano: o NCGIA e o UCGIS. 

O National Center for Geographic Information & Analysis nasceu pois em 1988, no âmbito 
da National Science Foundation, com o objectivo de realizar apenas investigação de base, mas acabou 
por ser solicitado para tarefas de coordenação ou de prestação de serviços a uma comunidade mais 
alargada. Tal facto motivou uma recomendação em 1990 por parte da direcção do NCGIA na 
constituição de uma organização mais alargada, capaz de fornecer apoio a uma comunidade de 
investigadores universitários crescente, espalhados pelo vasto território. Em 1991 o NCGIA constitui 
uma comissão com membros de dezasseis universidades diferentes (cobrindo a parte Oeste do país) e 
de várias disciplinas que, após várias reuniões e conferências, conduziu à primeira conferência de 
âmbito nacional em Boulder, do University Consortium for Geographic Information Science 
(UCGIS). 

Uma das características mais relevantes deste consórcio universitário prende-se com o 
reconhecimento e uma procura activa de interdisciplinaridade no desenvolvimento da ciência, tendo 
conduzido iniciativas concretas nesse sentido. O interesse nesta interdisciplinaridade é de tal ordem 
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que foi criado um Grupo de Trabalho sobre esta matéria em 1997, apenas com o objectivo de estudar 
formas de aumentar a sua diversidade. Entre as disciplinas fundamentais que caem na esfera de 
interesse do UCGIS contam-se a cartografia, a ciência cognitiva, a ciência informática, a engenharia 
geográfica, a topografia, a geodesia, as ciências ambientais, a Geografia, a arquitectura paisagista, as 
ciências políticas, a estatística, a detecção remota e a fotogrametria. Um leque bastante alargado de 
componentes científicas, como se constata, mas que de uma ou outra forma contribuem para a ciência 
da informação geográfica enquanto corpo de conhecimento. 

Outra não menos importante prende-se com a organização das conferências GIScience, que 
marcam a agenda de investigação em SIG pela qualidade das apresentações e dos participantes. 

Por outro lado, o NCGIA continua a ser uma referência global e a albergar projectos de 
investigação, embora a sua constituição mais conhecida seja a publicação de um currículo de base 
para o ensino da ciência de informação geográfica. Para além da estruturação dos temas 
criteriosamente escolhidos, o NGCIA Core Curriculum é acompanhado de um conjunto de textos 
elaborados para cada tema, da autoria de professores consagrados na sua maioria, bem como notas de 
apoio ao professor, perguntas de avaliação, sugestões para futura exploração e bibliografia específica. 
É portanto um instrumento de estudo fundamental, para além de uma estrutura comum para as 
universidades, disponível na rede a qualquer interessado. Pela sua disponibilidade na rede, tornou-se 
também uma referência fora do continente americano para todos os estudantes de SIG. 
 
2.6 Census Bureau: topologia e TIGER 
 
 A história do Census Bureau é um exemplo de como “sorte, oportunidade e temperamento 
determinaram a evolução de tecnologia chave em SIG muito mais do que o progresso ordeiro e passo 
a passo que os historiadores gostariam de relatar” (Cooke, 1998). 
 A história recente da entidade encarregue pela constituição americana de produzir, cada dez 
anos, uma estatística completa da população do país é pois, como veremos, um conjunto de sucessivos 
impulsos geniais que a tornaram a primeira instituição a providenciar um conjunto de dados nacionais 
completos georeferenciados. Não tendo essa incumbência de forma explícita, que compete às duas 
entidades com competências cartográficas civis e militares, respectivamente, a verdade é que um 
conjunto de indivíduos desejosos de executar bem o seu trabalho conduziu a uma tecnologia e 
metodologia de referência no mundo dos SIG’s (Cooke, 1998). 
 O Census Bureau sempre teve, desde os finais do século XIX, tradições na procura de 
métodos automatizados de tratamento da informação. Não admira que tenha sido a primeira entidade 
não militar a adquirir um computador digital, em 1950 (Cooke, 1998). No entanto, o resultado final da 
informação continuou a ser fornecido em papel, tendo-se tardado mais alguns anos até o computador 
ter ocupado o lugar actual nos procedimentos de tratamento dos dados. 
 Durante a década de 60, e durante a preparação dos censos de 1970, foram criados dois 
grupos internos de estudo para preparar e definir a estratégia a usar no envio e tratamento dos 
inquéritos. Foi pensado o envio de questionários a cada família, que seriam preenchidos em casa pelos 
cidadãos americanos e devolvidos pelo correio aos centros regionais de tratamento dos dados. Na 
década anterior, os questionários tinham sido recolhidos por funcionários, que tinham registado em 
mapas as localizações das respectivas casas. Em 1970, esperava-se que tal não fosse necessário mas, 
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para isso, era preciso encontrar uma forma inequívoca de relacionar os inquéritos com uma 
localização geográfica exacta nos mapas (Cooke, 1998).  
 Os dois grupos de investigadores atrás referidos proporcionaram boa parte destes avanços 
metodológicos e tecnológicos necessários ao processamento informático dos dados recolhidos. Um 
deles, dirigido por Beresford, chamado de DAULabs, promoveu a transição da era do papel para a era 
informática, estabelecendo standards para formatos digitais e demais documentos, criando 
eventualmente as bases de uma indústria de análise demográfica (Cooke, 1998). O outro grupo, 
chamado Census Use Study e baseado em New Haven, viria a ser o centro de uma tempestade que 
agitou os censos americanos durante muitos anos, gerando uma verdadeira revolução nos sistemas e 
métodos que acabaram por conduzir ao sistema TIGER que hoje conhecemos (Cooke, 1998). 
 Na sequência de várias questões colocadas a esta última equipa de investigação demográfica 
por uma comissão do Bureau, foi nomeado um director do estudo de nome Caby Smith, conhecido 
pelo seu temperamento determinado e por ter feito carreira no Bureau a partir do fundo. Smith reuniu 
um grupo de uma dúzia de investigadores, sendo que o seu braço direito tinha, por via familiar, 
ligações à IBM e aos projectos do sistema de informação urbana de New Haven (Cooke, 1998). 
 Usando computadores em Yale e New Haven, este grupo começou a trabalhar, mesmo com 
pouca ou nenhuma experiência em cartografia e demografia, iniciando o estudo pelo guia de códigos 
de endereço de New Haven, tratando a informação contida por quarteirão (rua, código postal, 
intervalo de números e número de censo e quarteirão). A informação existente, embora permitisse 
relacionar os registos com a sua localização, não era suficiente para permitir a execução de mapas a 
partir dos dados, pelo que se iniciou outra linha de investigação. Foi construída de raiz uma 
digitalizadora rudimentar (para o standard actual) de modo a permitir o registo de coordenadas dos 
extremos dos quarteirões, permitindo a programação e desenho de linhas entre eles e a reconstituição 
dos quarteirões e sistemas de ruas. O resultado foi no entanto muito mau, o que obrigou a novas 
tentativas de digitalização, igualmente sem o sucesso desejado (Cooke, 1998). 
 A solução acabou por aparecer através de um funcionário de outro departamento, James 
Corbett que, em 1967, se dirigiu a New Haven com uma nova teoria incompreensível sobre topologia 
de mapas, células e matrizes de incidência. Na prática, e após alguma insistência na importância da 
ideia, os técnicos do Census Study perceberam que se tratava essencialmente de atribuir e digitalizar 
nós, representando intersecções e inícios ou fins de rua e que, de modo simples, representavam a 
estrutura de segmentos de recta entre cada nó. O primeiro teste, ainda que com ligeiros erros permitiu 
verificar a validade do modelo. De seguida tratou-se de estudar como fazer a verificação e correcção 
dos erros. Nasceu portanto aqui a topologia e a edição topológica, métodos e ferramentas correntes 
nos SIG de hoje. Este sucesso, nascido fora do ambiente de cartógrafos especialistas em que seria 
esperado, serviu para aprofundar ainda mais as divisões entre o Census Use Study e o departamento 
de Geografia do Census Bureau (Cooke, 1998). 
 Em Agosto de 1967, nasceu a designação oficial deste novo processo: DIME (Dual Incidence 
Matrix Encoding) que viria mais tarde a chamar-se Dual Independent Map Encoding. “Dual” referia-
se às duas matrizes de incidência, enquanto “Independent” reforçava a ideia de que fora criado fora do 
departamento de Geografia (Cooke, 1998). 
 Mais um acaso curioso levou a que um administrador de Yale tenha cortado o apoio 
computacional, acusando o Census Bureau de ser uma ameaça à privacidade, o que levou a equipa a 
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virar-se para Harvard, numa altura em que, como vimos anteriormente, se desenvolvia a fase mais 
produtiva dos Harvard Lab e do SYMAP. Caby Smith, num dos seus golpes de visão, resolveu 
aproveitar a oportunidade para promover o DIME junto das várias agências governamentais, 
assegurando o financiamento necessário à prossecução dos trabalhos (Cooke, 1998). 
 As qualidades do ficheiro DIME contagiaram desde logo a comunidade SIG a partir da 
conferência da URISA de 1967, sendo disseminado por vários investigadores desde Dangermond, a 
Deucker e Horwood, espalhando pelas universidades americanas o novo conceito. 
 O Census Use Study tinha sido encarregue de extrair mapas de computadores; descobriram 
que afinal o difícil era colocá-los lá em primeiro lugar (Cooke, 1998). Mas a pureza de estrutura do 
ficheiro DIME e a sua facilidade de verificação e correcção topológica viria a ser muito útil aos 
restantes investigadores da altura, muito mais orientados para a construção de polígonos vectoriais. O 
caso de estudo do DIME acabou por ser mais um exercício de gestão e processamento de dados do 
que um problema de computação gráfica ou cartografia (Cooke, 1998). 
 A batalha entre os vários departamentos do Census Bureau acabaria, como é natural, por 
correr relativamente mal. Smith retirou-se com o seu pessoal para a Califórnia, mudando o nome do 
grupo e continuando a desenvolver trabalho e a publicitar o DIME, até que, em 1974, após 
investigações federais, decidiu fundar outra organização e seguir outra linha de trabalho. 
 À medida que se aproximava o censo de 1980, o departamento de Geografia do Bureau viu-
se obrigado a alterar os seus métodos de trabalho, que a falta de interactividade dos mainframe da 
altura impedia. De forma encapotada, alguns investigadores adquiriram computadores mini, com 
capacidades interactivas e chegaram mesmo a realizar esse trabalho à distância, usando linhas 
telefónicas. Isso permitiu-lhe desenvolver um novo software, de nome 2D, que após mais uma série de 
avanços e recuos, foi finalmente aceite em 1982 por uma nova geração de técnicos do Bureau. Esses 
mesmos produziram um documento, obrigando o departamento de Geografia a integrar todo o 
conhecimento geográfico do Bureau numa única base de dados para todo o país, chamado TIGER 
(Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing) (Cooke, 1998).  

A base de dados TIGER de 1990 integrou finalmente toda a capacidade do conceito DIME, 
num conceito que é ainda hoje uma referência mundial, com a particularidade de o seu acesso ser livre 
e gratuito a partir de qualquer computador pessoal, em qualquer parte do mundo. 
 
2.7 Os primeiros SIG raster 
 
 A estrutura de dados vectorial usa os pontos (ou nós), linhas (ou arcos) e os polígonos como 
forma de representar o mundo real ou, no caso específico dos SIG, um objecto ou particularidade à 
superfície da terra. Isto pressupõe que cada ponto, seja isolado ou parte de uma linha ou polígono, tem 
perfeitamente definidos os seus atributos e contém toda a informação necessária ao seu correcto 
posicionamento. Das várias características que distinguem a estrutura vectorial, referimos apenas um 
suposto maior rigor na representação e medição do mundo real, bem como uma dificuldade acrescida 
na aquisição dos dados e na sua edição (nomeadamente no que se refere à topologia). 
 Por outro lado, a estrutura raster está associada ao conceito de grelha (grid) e de célula 
(pixel), em que um conjunto relativamente grande de células, ordenadas de forma cartesiana (segundo 
dois eixos perpendiculares) permitem associar um certo valor absoluto do pixel a uma parte discreta 
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da superfície da terra. A complexidade do modelo é pois inversamente proporcional ao tamanho do 
pixel e ao número de camadas separadas (layers) que podemos ter com informação distinta mas 
sobreposta do mesmo local geográfico. 
 Não cabe aqui uma análise das vantagens e inconvenientes de cada um dos modelos, que têm 
muitas vezes a ver mais com a capacidade computacional e de armazenamento do hardware disponível 
do que das capacidades intrínsecas dos modelos. Enquanto o modelo vectorial é tido como mais fiel 
representante da realidade geográfica e de maior facilidade de operação em tarefas de medição, o 
modelo raster é tido como tendo maior potencial em operações de análise espacial e tem a enorme 
vantagem de incorporar de forma directa as novas e mais expeditas formas de aquisição de dados: a 
detecção remota nas suas várias formas, e os processos de digitalização por scanner. Na prática, as 
vantagens de um e outro modelo, agora que as capacidades do hardware disponível (a preço acessível) 
nos parece enorme, depende mais da disponibilidade e do custo dos dados e, eventualmente, dos 
resultados que se pretendem obter, do que das qualidades e inconvenientes de cada abordagem. 
 Grande parte dos sistemas pioneiros foram, no entanto desenvolvidos segundo o modelo 
raster. Vimos anteriormente que o sistema canadiano (CGIS), embora tivesse também funções 
vectoriais, adquiria muitos dos seus dados de forma raster, por digitalização de mapas. Os sistemas 
iniciais nos Estados Unidos foram também raster: o Minnesota Land Management System (MLMIS) 
entre 1967 e 1971, o Land Use and Natural Resources Inventory of New York State (LUNR), o Oak 
Ridge Regional Modeling Information System (ORRMIS) são bons exemplos de grandes sistemas de 
informação baseados em tecnologia “rudimentar” raster (Faust, 1998). 
 Por outro lado, vimos também como as pesquisas do Harvard Lab, um dos berços da 
tecnologia SIG começou por desenvolver software raster como o SYMAP, que considerámos como o 
primeiro programa comercial de informação geográfica. As capacidades limitadas de análise espacial 
do SYMAP conduziram ao desenvolvimento do GRID (e mais tarde do IMGRID), num processo que 
abordámos na secção relativa às universidades americanas. O IMGRID foi o percursor dos modernos 
programas raster (Faust, 1998), tendo nascido da revolta estudantil ocorrida em Harvard contra as 
dificuldades impostas pela utilização de complexas rotinas de processamento em FORTRAN, para uso 
no então GRID no mainframe da escola.  
 O IMGRID foi escrito por Davis Sinton, sob a direcção de Carl Steinitz, mas os estudantes de 
Harvard que depois obtiveram posições de destaque na indústria SIG americana, usaram o programa 
como base para o desenvolvimento dos seus produtos comerciais. Assim, não é de estranhar que 
muitas das funções hoje encontradas em códigos recentes sejam idênticas ou muito semelhantes às 
dessa época (Faust, 1998). 
 Não será demais sublinhar que este tipo de abordagem seguia os princípios enunciados por 
Ian McHarg (1971), usando a sobreposição de várias camadas e o uso de métodos “fotográficos” para 
a obtenção de complexas análises espaciais. 
 Novas melhorias ao IMGRID forma entretanto introduzidas pelos estudantes de Harvard, 
incluindo Tomlin e Berry, dando origem a um novo programa de nome MAP, um programa em 
princípio mais fácil de manusear. Tomlinson e Marble desenvolveram entretanto, no âmbito de um 
projecto para uma agência governamental, um programa de nome MOSS que, algum tempo depois 
seria melhorado e vendido comercialmente com o nome de MAS (Faust, 1998). 
 È nesta altura, de início da década de 70, que a competição entre sistemas raster e vector se 
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torna mais feroz. O Harvard Computer Graphics Lab desenvolve o ODYSSEY, como vimos 
anteriormente, enquanto Dangermond e Morehouse, na ESRI, desenvolvem um sistema vectorial, o 
PIOS, que viria a ser a base do ARC/INFO lançado pela ESRI no início dos anos 80, ainda hoje uma 
referência líder de mercado nas suas versões mais actuais. David Sinton continua a trabalhar na 
Intergraph (na altura chamada M & S Computing) desenvolvendo o programa vectorial que tornou 
essa empresa uma enorme concorrente da ESRI (Faust, 1998). 
 Quando tudo parecia apontar para a prevalência, pelo menos ao nível dos sistemas 
comerciais, do modelo vectorial, os sistemas baseados em pixel receberam um impulso forte e 
inesperado. Em 1972 foi lançado o primeiro satélite de aquisição de imagens da terra (ERTS, mais 
tarde chamado de Landsat), o que veio despertar a comunidade científica para a possibilidade de obter 
dados da superfície terrestre de relativamente boa resolução a intervalos curtos e a custo acessível 
(Faust, 1998). A tomada de consciência por parte da comunidade da importância de gerir e preservar 
cuidadosamente os recursos naturais da terra terá naturalmente contribuído para o clima propício ao 
sucesso destas tecnologias de detecção remota. Cada imagem pode ser constituída por várias camadas 
de informação, quer analógica, quer digital, mas sempre referidas a uma célula com determinado valor 
de reflectância, o que torna este sistema particularmente adequado ao processamento por sistemas 
raster. Os princípios são, no essencial, os mesmos. Este era o impulso que faltava para implantar de 
modo definitivo as qualidades do processamento de imagens. 
 As investigações no uso de imagens e as técnicas que foram desenvolvidas para a sua análise 
e tratamento remontam, no entanto, à década de 60, quase sempre desenvolvidas por organizações 
coordenadas ou financiadas pela NASA. As primeiras investigações foram orientadas para os estudos 
agrícolas, sendo o primeiro caso conhecido com relevo o estudo realizado pelo Environmental 
Research Institute of Michigan (ERIM), que desenvolveu um scanner multiespectral que foi usado, 
com sucesso na detecção e acompanhamento de uma doença infestante que atingiu os campos de 
milho nos estados unidos nessa altura (Hoffer, 1998). Entretanto, na universidade de Purdue, era 
desenvolvido um software de análise de imagens que viria a ser chamado de LARSYS e que foi usado 
neste programa de acompanhamento da doença. Muitas das funções actuais dos programas de análise 
de imagens raster provêm ainda deste primeiro sistema. Um dos conceitos importantes respeitam ao 
facto de considerarem cada pixel como uma unidade independente e, embora o cálculo das médias e 
variâncias fosse feita previamente, a classificação da imagem era feita no pressuposto da 
independência de cada pixel face a todos os outros pixels da imagem (Faust, 1998). 
 Com o advento dos minicomputadores e a sua maior capacidade de cálculo e, sobretudo, de 
interactividade, foram sendo desenvolvidos novos produtos de análise e tratamento de imagem, dos 
quais nomeamos a título de referência: o Multispectral data Analysis System (MDAS), da Bendix 
Corporation; o Image 100, da General Electric; o VICAR/IBIS, do Jet Propulsion Lab da NASA; o 
Interactive Digital Image Manipulation System (IDIMS), da ESL, Inc. Todos tinham em comum o 
conceito de análise independente e separada dos valores de cada pixel, permitindo a análise de 
conjuntos de dados relativamente grandes mesmo em pequenos computadores (Faust, 1998). 
 Em 1980 a ERDAS desenvolveu o primeiro sistema de análise de imagem e sistema de 
informação geográfica num minicomputador, estabelecendo uma nova forma de integrar ambos os 
campos num único e proveitoso ambiente computacional. Esta integração abriu as portas a um novo 
conceito de SIG, baseado na aquisição remota dos dados, e uma excitante possibilidade de análise 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

30 

espacial da imagens obtidas pelos satélites da época (Faust, 1998). A melhoria dos sensores lançados 
no espaço faria o resto. 
 Os recentes anos trouxeram a todos os software de SIG a necessidade de oferecer 
funcionalidades que misturam capacidades vectoriais com a integração e análise de imagens raster. 
Esta capacidade de ter funções vector e raster totalmente integradas está ainda na sua infância (Faust, 
1998). Um verdadeiro sistema integrado será capaz de promover análises com os dois métodos de 
forma transparente, sem necessidade de executar operações preparatórias no outro sistema. Por outro 
lado, o aparecimento no mercado de imagens de muito alta resolução, a partir de sensores baseados 
em satélites, abre novas perspectivas ao uso da detecção remota como fonte primária de dados para os 
SIG modernos, baixo custo e com enormes capacidade de actualização, prevendo-se já aplicações ao 
nível da monitorização urbana e do edificado, de um modo integrado com dados e resultados 
vectoriais, esbatendo as diferenças e vantagens de cada um dos modelos de dados. 
 
2.8 Primeiros sistemas de cadastro multifuncional 
 
 A necessidade de ter e manter actualizado um cadastro de todas as propriedades de um 
território varia bastante conforme a época e as cultura a que nos reportamos. No entanto esta 
necessidade é quase universal e há algumas razões que são constantes: o conhecimento do titular da 
propriedade, a aplicação de impostos e a descrição física dos atributos do terreno (Moyer e Niemann, 
1998) são as mais importantes. A necessidade de delimitar e conhecer a propriedade da terra remonta, 
pelo menos, aos egípcios, que sentiam uma particular necessidade de refazer os limites de propriedade 
todos os anos após cada inundação do Nilo. Melhor exemplo do que este será difícil de encontrar, mas 
outros diferentes poderão ser encontrados, directamente ligados à delimitação do território e à defesa 
dos meios de subsistência de cada indivíduo ou família. Servem estas linhas apenas para sublinhar que 
a necessidade de manter um cadastro é tão antiga quanto o conceito de propriedade da terra e que, no 
fundo, só mudaram entretanto as velocidades e dinâmicas com que a propriedade é transaccionada, 
repartida e alterada. A uma maior pressão sobre o terreno corresponde uma maior necessidade de 
saber, em qualquer momento exacto do tempo, quem exerce o poder sobre essa parcela de território. 
 Mesmo assim, conseguimos distinguir diferenças no modo como a sociedade e a legislação 
aborda a propriedade e os direitos sobre a propriedade. Mesmo nas sociedades ditas capitalistas ou 
liberais, o sentido de propriedade sobre a terra e o modo como essa condicionante é tida durante o 
processo de planeamento é diferente. Nos Estados Unidos, alguns autores citados por Moyer e 
Niemann (1998) introduziram os conceitos relativos à importância do cadastro como factor  adicional 
de planeamento só em 1981, reforçados por Chowdhury em 1994, ano em que as promessas eleitorais 
referiram a necessidade de indemnizar os proprietários pelas desvalorizações produzidas pelo governo 
federal nas suas propriedades. Ora na Europa, ou em Portugal, tal situação é cultural e socialmente 
impensável, havendo desde há muito tempo legislação no sentido de defender os proprietários das 
investidas do poder público. Recentemente a lei incorporou novos ajustamentos que tornam ainda 
mais forte a capacidade de defesa e justa compensação por parte do dono da terra.  
 O conhecimento sobre as características do terreno e a sua propriedade é tanto mais 
importante quanto as pressões e dinâmicas associadas, bem como a tradição social da defesa dos 
interesses privados do seu dono. 
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 Nos estados americanos os primeiros passos nas tecnologias de informação cadastral foram 
dados nos anos 70, tendo finalmente emergido nos anos 90 (Moyer e Niemann, 1998) de forma 
consolidada. Para o seu desenvolvimento são citados como mais determinantes os contributos do 
trabalho de várias entidades: a Harvard University (GSD) já amplamente referido neste texto, o U.S. 
Department of Agriculture (USDA), a American Bar Association e a Universidade de Wisconsin-
Madison. 
 Os desenvolvimentos do Harvard Lab foram já referidos, nas suas componentes de 
programação que deram pelo nome de SYMAP, GRID, IMGRID e ODYSSEY. Sem este último, que 
finalmente permitiu de forma eficiente realizar operações de overlay topologicamente correctas, não 
seria possível ter desenvolvido de forma eficaz sistemas de cadastro da terra, pelo que o seu contributo 
para esta área, embora indirecto, foi enorme (Moyer e Niemann, 1998). 

Os nomes dos estudantes e professores que frequentaram esse grupo de Harvard foram 
também referidos, muitos deles tendo fundado e incorporado as grandes empresas de SIG a nível 
global, como a ESRI, a ERDAS, a SYNERCOM e a INTERGRAPH. No caso particular das 
aplicações de cadastro, devemos ainda acrescentar algumas referências. Um dos percursores do 
IMGRID, Bruce Rowland, viria a trabalhar na Tenesse Valley Autorithy (TVA), onde ajudou a 
implementar um sistema de informação que geria tanto a propriedade dos terrenos como a sua gestão 
de recursos naturais. Um outro, Tim Murray, implementou sistemas de planeamento de corredores de 
transporte de energia numa grande empresa do ramo, também com aplicações ao nível da propriedade 
do solo. Outros como Bernard Niemann dedicaram a sua vida de investigação aos sistemas de 
informação de cadastro, neste caso específico o caso do estado de Wisconsin (Moyer e Niemann, 
1998). 

O outro organismo com relevo no desenvolvimento dos cadastros americanos foi o USDA, 
por razões óbvias. Tendo a seu cargo a gestão das políticas de gestão dos recursos agrícolas do país, 
necessitavam de bases de dados actualizadas das características e propriedade dos terrenos rurais. 
Naturalmente, à medida que a complexidade da economia se agravou, também aumentou a 
necessidade de dispor de dados utilizáveis, cada vez mais detalhados e permanentemente actualizados. 
No início dos anos 60, uma divisão do USDA, o Economic Research Service, iniciou um trabalho de 
coordenação dos problemas relativos ao uso do solo, em todos os níveis governamentais (Moyer e 
Niemann, 1998), tendo uma das primeiras tentativas conduzido ao projecto CULDATA 
(Comprehensive Unified Land Data System). Em 1964 foi contratado Robert Cook, da Universidade 
de Cincinnati, para desenvolver este projecto durante dois anos. Tratava-se de encontrar um modelo 
de dados sobre o terreno que pudesse servir um número alargado de potenciais utilizadores. Este 
modelo foi apresentado numa conferência em 1966, que reuniu investigadores de vários quadrantes 
diferentes, e com necessidades diferentes. Essa conferência serviu, pelo menos, para a tomada de 
consciência de que a existência de um cadastro poderia ser um recurso importante e servir uma 
comunidade bem maior do que a que até agora se interessava pelo tema (Moyer e Niemann, 1998). 
 Uma segunda conferência com o patrocínio do USDA, em 1968, focou-se particularmente em 
dois aspectos: o primeiro avaliando as questões legais relativas aos aspectos que seria necessário 
conhecer para uma mais fácil transmissão dos direitos sobre a terra; o segundo, explorando a relação 
entre a propriedade do terreno e as várias funções que dependem deste título, como os impostos sobre 
a terra, a localização de infra-estruturas, o planeamento do uso do solo e a aplicação de servidões e 
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regulamentos (Moyer e Niemann, 1998). 
Esta última conferência produziu algumas recomendações que, após algumas discussões 

adicionais que envolveram também a American Bar Association (ABA), foram parcialmente tidas em 
conta. Concluiu-se que dos cinco pontos apresentados apenas um deles tinha a possibilidade de ser 
desenvolvido em tempo útil de forma eficaz (Moyer e Niemann, 1998), tendo-se aí concentrado os 
esforços das várias entidades envolvidas. 

Tratava-se de encontrar um sistema comum, simples e eficaz de identificar cada pedaço de 
terreno de forma inequívoca. Uma outra conferência organizada pela ABA em 1972 viria a definir o 
essencial do sistema que depois seria conhecido por SPCS (State Plan Coordinate System), capaz de 
definir com coordenadas o centróide definidor de cada parcela. 

Este sistema, que ainda se encontra em uso nalguns locais tinha várias virtudes, desde a 
simplicidade e precisão, a flexibilidade e economia, sendo referido por Moyer e Niemann (1998) 
como “providenciando a longo prazo economias substanciais sem aumentar a dificuldade técnica de 
implementação e uso”. 

No final dos anos 70 as muitas entidades interessadas no desenvolvimento de sistemas de 
cadastro conseguiram motivar o National Research Council para a necessidade de melhorar estes 
sistemas de informação. O trabalho dos investigadores produziu resultados em 1980, em que foram 
publicados os requisitos do modelo de cadastro multifuncional, nomeadamente: um sistema de 
georeferenciação único, um conjunto de mapas actualizados e precisos de larga escala, um layer com a 
informação cadastral com todas as parcelas identificadas, um mecanismo de ligação entre 
identificadores únicos de parcela e as bases de dados e, finalmente, as bases de dados com as 
descrições das parcelas e um identificador que permitisse a ligação aos ficheiros gráficos (Moyer e 
Niemann, 1998). Tinha nascido o conceito dos modernos sistemas de cadastro. Três anos depois foi 
produzido um novo relatório (Procedures and Standards for a Multipurpose Cadastre) que constituiu a 
base de muito do trabalho que foi sendo desenvolvido posteriormente. Este modelo constituiu também 
uma mudança do modelo CAD simples para um ambiente SIG em que as operações de overlay e a 
constituição de relações topologicamente correctas são essenciais. Daí a evolução para sistemas com 
inclusão de funcionalidades SIG e o aparecimento da expressão GIS/LIS. 

Foi entretanto a Universidade de Wisconsin-Madison que proporcionou a junção, no final dos 
anos 60, do melhor destes sistemas. A investigação nesta área pressupunha uma universidade com 
características e interesses específicos e esta qualificou-se para desenvolver o trabalho do ERS da 
USDA (Moyer e Niemann, 1998). 

Os primeiros trabalhos de investigação centraram-se nos títulos de propriedade do terreno e 
tiveram a colaboração, já sentida noutras fases anteriores, do Census Bureau. Outros se seguiram, 
ultrapassando largamente o âmbito desta resenha. O SYMAP e o GRID foram usados nesta fase, e os 
nomes de Steinitz, Sinton e Murray são também aqui referidos por Moyer e Niemann (1998) como 
tendo contribuído para alguns destes projectos. 

Um aspecto a reforçar respeita à vertente económica destes projectos. Por um lado concluiu-
se que a soma gasta em manutenção tradicional dos registos cadastrais era enorme, o que justifica 
quase por si o custo de um projecto alargado de GIS/LIS. Por outro, e ao contrário do que se pensava, 
os gastos eram sobretudo efectuados ao nível dos governos locais e não ao nível federal, pelo que o 
custo global do investimento em nova tecnologia seria também repartido (Moyer e Niemann, 1998). 
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O que faltava era efectivamente um modelo de dados que permitisse a recolha, tratamento e 
uso da informação cadastral por todas as entidades envolvidas, de modo a que o seu custo pudesse 
também ser suportado por todos. 

Este é o conceito que foi subjacente ao “Multipurpose Land Information System” (MPLIS) e 
que incluía também a faceta de cada agência governamental envolvida ter a capacidade legal para 
obter e tratar a sua parte da informação. Foi possível assim estrutural sistemas do tipo MPLIS em que 
cada organismo com tutela sobre um tema específico de uso do solo ou recurso natural produz a seu 
nível de informação, com os recursos financeiros e legais que lha cabem, mas de forma estruturada e 
integrada num sistema de âmbito superior que partilha uma base e um conjunto de regras standard 
comuns (Moyer e Niemann, 1998). O conceito é simples mas difícil de atingir, como veremos nos 
capítulos seguintes. 

Entretanto, a evolução do software permitiu que deixasse de fazer sentido a separação entre 
LIS e GIS, uma vez que as funções presentes ao tratamento de bases de dados cadastrais são correntes 
nos actuais software comerciais. 
 
2.9 Engenharia de Redes (AM/FM) 
 
 Um outro aspecto, não menos importante que o cadastro, que é apresentado como uma mais 
valia por cada vendedor de sistemas de informação geográfica, são os sistemas de gestão de redes de 
infra-estruturas. Esses sistemas nasceram também nos anos 60, por força da necessidade sentidas nas 
empresas de prestação de serviços dependentes de redes de distribuição (energia, gás, comunicações, 
água, esgotos) em manter um cadastro actualizado das suas redes (McDaniel, Howard e Emery, 1998), 
em particular as subterrâneas. Estas empresas denominadas geralmente de “utilities” precisaram em 
dada altura de investir em métodos automáticos e computadorizados de mapeamento e gestão das suas 
redes e dos órgão de comando, uma vez que os métodos manuais já não suportavam o crescimento e a 
crescente exigência posta na manutenção e gestão dessas redes. Ainda hoje, uma boa parte da 
motivação das empresas, para além dos objectivos de economia de meios e lucros acrescidos, é a 
resposta a uma maior solicitação e exigência por parte dos consumidores. Mesmo nos países em que 
os monopólios estatais só agora começam a desaparecer, a concorrência e a prestação de um melhor 
serviço obriga a uma gestão das redes que só um sistema de AM/FM permite. 
 As origens da necessidade de um cadastro das redes é tão antigo quanto as próprias redes e 
remonta ao século XIX. Embora estes cadastros fossem muito desordenados e incompletos, eles 
serviram numa primeira fase para garantir os direitos e servidões de passagem, sobretudo das redes 
subterrâneas. Depois, com o aumento das redes privadas e a concorrência, houve necessidade de 
delimitar as zonas de cada companhia, logo seguida da necessidade de evitar duplicações e optimizar 
os percursos. Por fim, o estado pretendeu cobrar impostos sobre as redes estendidas, o que completou 
o ciclo de exigência do cadastro, de modo a ser possível contabilizar o valor de cada infra-estrutura. 
Por outro lado, o facto de não serem concorrenciais no mesmo território e serem reguladas 
superiormente, obrigou a que os registos das redes fossem muito semelhantes e pudessem ser 
partilhados sem grandes problemas, criando um interesse comum das companhias pela solução de um 
problema também comum (McDaniel, Howard e Emery, 1998). 

De referir que a consciência ecológica que despertou nos Estados Unidos noas anos 60, e que 
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levou a um progressivo abandono das redes à superfície para os sistemas enterrados, motivou também 
uma maior complexidade das redes e dos problemas legais e de contiguidade entre sistemas diferentes, 
que tinham de ser resolvidos com recurso a cartografia cada vez mais exigente e precisa. No entanto, 
as capacidades computacionais das empresas eram muito limitadas, situação que só se veio a alterar 
com o lançamento em 1964 da série 360 da IBM e a revolução que originou em termos de unificação 
dos sistemas informáticos que até aí se dividiam em científicos e comerciais (McDaniel, Howard e 
Emery, 1998). 

Naturalmente, o primeiro problema que se pôs a estas companhia foi o da referenciação 
espacial das suas instalações, ainda antes de se pensar em cartografia digital. Tal foi por exemplo o 
caso da Bell of Pennsylvania, que pretendeu georeferenciar as suas infra-estruturas usando o “state 
plan coordinate system” já referido anteriormente. Estas ideias não foram aceites de imediato, mas 
estava lançada a necessidade de encontrar um sistema inequívoco, simples e universal (McDaniel, 
Howard e Emery, 1998). 

Em 1968, a Public Service Company of Colorado iniciou um projecto que visava identificar 
um código capaz de identificar e ligar entre si todas as infra-estruturas de modo a constituir uma 
grande base de dados: o “Common Identification Number System”. Numa primeira fase o trabalho 
centrou-se na procura de um sistema de coordenadas que possibilitasse a junção de todos os mapas 
avulsos em papel do cadastro das redes, com grelhas e orientações diferentes. Também aqui o 
relatório apontou no sentido das coordenadas estaduais atrás referidas. Outro aspecto do estudo 
apontava para a eliminação das múltiplas bases de dados parcelares, que eram constituídas para cada 
objectivo e logo abandonadas sem actualização, refeitas no ano seguinte e por ai adiante. Pretendia-se 
montar uma base de dados central, utilizável por todos os projectos e permanentemente actualizada 
(McDaniel, Howard e Emery, 1998). 

Este projecto inicial marcou o nascimento da indústria de AM/FM, sobretudo pela influência 
gerada pelo disseminar dos vários técnicos envolvidos pelas empresas que mais tarde viriam a 
desenvolver essa indústria. A IBM entretanto envolvera-se nestas ideias, desenvolvendo estudos de 
mercado junto de outras companhias e iniciando projectos de desenvolvimento de software específico. 
Com o início dos anos 70, a investigação segui no entanto três caminhos diferentes, embora todos 
tivessem os mesmos objectivos finais: a IBM tentando resolver os problemas de gestão da base de 
dados e ligação entre ficheiros; a Computer Graphics Company tentando trabalhar os problemas de 
interface com o utilizador e conversão de dados; a M&S Computing orientada para a combinação dos 
problemas de interface com o utilizador com a tecnologia de base de dados (McDaniel, Howard e 
Emery, 1998). 

No entanto, até 1978, continuou a não existir um empenho de nenhuma empresa numa 
solução comercial viável. Isso aconteceu apenas quando McDaniel e Hargis passaram a trabalhar na 
Intergraph, combinando os conceitos de ambas com uma já desenvolvida estrutura de desenho 
assistido por computador (McDaniel, Howard e Emery, 1998). Na mesma altura, a IBM decidiu 
finalmente avançar com um produto de software. A presença destas duas grandes empresas fez o 
resto, motivando os clientes para a necessidade da AM/FM e desenvolvendo os produtos necessários. 
Por fim, Emery lança uma conferência e uma publicação dedicada ao tema, possibilitando o circular 
de ideias e conceitos de forma mais aberta e publicitada. 

Entre 1978 e 1986, a Intergraph liderou o mercado, com soluções mais agressivas do que a 
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IBM, a que não será alheia a vantagem de que dispunha à partida no campo das aplicações gráficas. A 
IBM demorou algum tempo a conseguir reunir um pacote de hardware e software adequado, mas 
serviu para incutir segurança e confiança aos potenciais compradores deste tipo de sistemas 
(McDaniel, Howard e Emery, 1998). 

A partir dos finais dos anos 80, a procura estava estabilizada no mercado e novas companhias 
como a ESRI, a Smallworld ou a GeoVision apareciam também neste nicho de aplicações. Terá sido 
esta uma das maiores novidades desta época: o aparecimento das empresas de aplicações e a 
homogeneização entre os conceitos de AM/FM e SIG (GIS) derivada da integração destas aplicações 
(McDaniel, Howard e Emery, 1998). 

Ainda assim, numerosas novidades viriam enriquecer esta tecnologia, agora perfeitamente 
fundida no conceito SIG. Referimos por exemplo o conceito de bases de dados orientadas por objectos 
(com enormes potencialidades nesta área), ou a integração de imagens raster com dados vectoriais. Ao 
nível da imagem, a aquisição de imagens por detecção remota, quer de satélite, quer de fotografia 
aérea, abriu também novos caminhos à realização de projectos com custos e prazos aceitáveis. E, para 
terminar, o que dizer da utilização do sistema de posicionamento global (GPS) como sistema de 
referenciação absoluto das redes e infra-estruturas, ou da interoperabilidade de sistemas perseguido 
pelos sistemas abertos, que permitem (ou permitirão) a fácil comunicação entre entidades e sistemas 
diferentes? 
 
2.10 Detecção remota e SIG 
 

A detecção remota, vista num sentido muito lato, foi iniciada por Wilbur Wright em 1909, 
altura em que foram tiradas as primeiras fotos a bordo de uma aeronave. Em boa medida isto não é 
inteiramente correcto, sendo conhecidas fotografia anteriores obtidas a bordo de balões (Hoffer, 
1998). Assim, vamos cingir esta resenha da evolução da detecção remota às imagens obtidas a partir  
de aeronaves e satélites e, mais concretamente, das obtidas por sensores, geralmente multiespectrais, 
com objectivos específicos de classificação do uso do solo. 

Como noutros aspectos da ciência, foi a guerra o motor de muitos do desenvolvimentos 
iniciais desta tecnologia: a primeira grande guerra, em que se descobriu a utilidade da fotografia aérea 
e a segunda guerra mundial, em que a fotografia conheceu grandes desenvolvimentos, nomeadamente 
com a descoberta dos filmes sensíveis aos infravermelhos. 

A detecção remota com fins civis, e encarada de uma forma comercial, iniciou-se nos anos 20 
e 30, tendo servido numa primeira fase para a elaboração de mapas de vários tipos. O uso de filme de 
infravermelhos terá sido usado, pelo menos de forma documentada, em 1956 por Robert Colwell, para 
detectar doenças em culturas agrícolas. Ora, este tipo de preocupações levou a que o Agricultural 
Board do National Research Council recomendasse em 1960 a criação de uma comissão para 
investigar a possibilidade de uso das fotografias aéreas na detecção de doenças e insectos em culturas 
e florestas (Hoffer, 1998). A comissão integrou vários cientistas conhecidos na altura pelas suas 
investigações na área, chefiados por Ralph Shay da Purdue University, e desenvolveu estudos usando 
sensores multiespectrais e radares, operando nas porções do espectro junto ao visível e infravermelho 
próximo, faixa em que as películas existentes à época eram sensíveis. 

Sensivelmente na mesma altura, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
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desenvolvia a sua capacidade de lançar satélites e ponderava a possibilidade de obter imagens com 
aplicações na área agrícola. Convergiram portanto aqui vários factores que levaram à formação do 
actual sistema de satélites de detecção remota: a necessidade de obter informação agrícola periódica 
de grandes áreas; a potencial utilidade de usar sensores multiespectrais com capacidade de obter finas 
faixas do espectro electromagnético; e o interesse da NASA em fornecer serviços aos cidadãos a partir 
de tecnologias espaciais  (Hoffer, 1998). 

Estes factores conduziram a que a referida comissão propusesse à NASA a realização de 
alguns estudos de viabilidade, em 1964, usando uma quinta da Universidade de Purdue com condições 
agrícolas conhecidas e controladas, e um sensor multiespectral obtido através da Universidade de 
Michigan. Foram voadas cinco missões no verão de 1964, sendo incumbido Roger Hoffer, entretanto 
contratado, para realizar as interpretações de todos os resultados. 

As primeiras tentativas para identificar doenças nas culturas conduziu à conclusão de que 
seria primeiro necessário aprender as distinguir as culturas em si (Hoffer, 1998), e à noção de que 
seria necessário estudar primeiro o estado e a evolução fenológica das espécies ao longo do ano. Tal 
conduziu mais tarde a uma nova proposta colocada à NASA no sentido de financiar a pesquisa de 
métodos de classificação das imagens com base em reconhecimento de padrões, uma ideia que tinha 
sido desenvolvida em Purdue, embora noutra faculdade. A aceitação desta proposta levou à criação do 
Laboratory for Agriculture Remote Sensing (LARS), o organismo que daí em diante liderou toda a 
investigação nesta área. Foi contratado vário pessoal, desde a própria universidade até à IBM, 
nomeadamente o seu director, Robert MacDonald. Em simultâneo, a NASA financiava Colwell na 
universidade da Califórnia, para desenvolver o uso de aplicações em florestas e financiava um terceiro 
grupo na universidade de Michigan, para desenvolver sensores multiespectrais. O próprio USDA 
encetava também pesquisas na área das aplicações da detecção remota às actividades agrícolas, 
tornando-se o quarto local onde, de forma concertada, eram efectuadas investigações (Hoffer, 1998). 

Em Purdue, usando como base voos de 1966, era entretanto desenvolvido um software de 
tratamento e classificação das imagens, chamado LARSYS, que terá sido a primeira utilização com 
sucesso das técnicas de reconhecimento de padrões a dados de sensores multiespectrais (Hoffer, 
1998). Esse software é considerado um ponto de viragem e a base de muito software de sistemas de 
informação raster posteriores. Em 1968, o relatório do LARS dava conta da possibilidade de contar e 
medir áreas de diversas culturas agrícolas a partir da sua técnica de classificação, desde que conhecida 
a resolução espacial do sensor, estabelecendo outro ponto decisivo na evolução da tecnologia. 

Posteriormente, em 1970, uma doença que atacava o milho percorreu parte dos Estados 
Unidos, levando a uma tentativa conjunta da NASA e do USDA para aplicar a detecção remota à 
monitorização da doença. Foi garantido financiamento e o projecto foi também dirigido a partir de 
Purdue por MacDonald. Embora a doença não tenha sido tão grave quanto esperado, os resultados da 
campanha científica foram enormes e decisivos (Hoffer, 1998). 

No respeitante à vertente aeroespacial, a NASA consegui colocar em órbita em 1972 o 
primeiro satélite da série depois denominada Landsat, o ERTS-1, transportando um sensor 
multiespectral de quatro bandas. Não havia nessa altura melhor laboratório para analisar as imagens 
do que o LARS, pelo que a NASA incumbiu este laboratório de efectuar a primeira classificação. 
Após uma primeira classificação por análise de clusters, posterior visita ao local e nova classificação 
mais fina, obteve-se um resultado bastante aceitável e em muito curto espaço de tempo (Hoffer, 1998). 
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Estava reconhecido o potencial da utilização de imagens obtidas a partir de satélites para este fim. 
Entretanto a capacidade, tanto dos sensores montados em satélites, como as funcionalidades e 

capacidade de cálculo dos sistemas de informação geográficos actuais cresceram imenso, tornando a 
detecção remota presente em todos os SIG actuais. Nalguns casos será mesmo difícil distinguir entre 
si as funções de uma e outra abordagem, pelo menos nos SIG ditos raster. A detecção remota entro 
definitivamente no mercado como uma forma segura, barata e eficaz de obter, manter e actualizar 
informação geográfica sobre grandes áreas do território. 
 
2.11 Conclusões 
 

Como temos vindo a referir, a origem dos sistemas de informação geográfica teve lugar 
sobretudo no continente americano, onde surgiram os projectos pioneiros e marcantes dos primeiros 
anos. No entanto, isso não retira à Europa e a outros países a sua quota de participação, não apenas nas 
descobertas pioneiras, mas particularmente na segunda vaga de desenvolvimento de aplicações e 
aperfeiçoamento desta tecnologia. 

Os grandes avanços nesta área foram feitos de um misto de sorte e acaso, génio individual de 
muitos dos protagonistas e capacidade de financiamento por parte de entidades públicas e privadas 
com visão suficiente para desejarem novas soluções para os seus velhos problemas. As interligações e 
cruzamentos de ideias e pessoas é bastante evidente nesta evolução. Os caminhos seguidos pelos 
investigadores, muitas vezes sem conhecimento dos trabalhos dos restantes pares, encontram-se 
demasiadas vezes, voltando a separar-se e a encontrar-se. Muitas vezes, o que hoje nos parece simples 
e evidente como uma coordenada geográfica era à data uma dúvida ou uma grande descoberta. 

Se tivéssemos de referir os aspectos mais relevantes em toda esta história entrecortada de 
trilhos e pistas, teríamos o atrevimento de sugerir dois: o Harvard Lab e a IBM. No fundo são estes 
dois organismos que estão presentes de uma forma ou outra em quase todos os avanços significativos 
na ciência.  

A IBM porque, de forma visionária, esteve presente e apoiou imensas iniciativas de 
investigação, quer de software, quer de hardware de processamento, quer dos primeiros periféricos 
construídos por medida para cada projecto. Para além, naturalmente, de terem sido os seus sistemas a 
marcar o ritmo dos primeiros anos, especialmente no respeitante a computadores “mainframe”. 

O Harvard Lab pela enorme influência que teve ao espalhar os seus brilhantes estudantes e 
professores por todas as estruturas empresariais e científicas americanas. Alguns foram fonte 
inspiradora de outros estudos ou fundaram empresas que obtiveram sucesso assinaláveis na ciência. 
Muitos são ainda referências obrigatórias no restrito círculo de especialistas em sistemas de 
informação geográfica. 
 
 
2.12 Resumo cronológico 
 
2300  a.C. Mapa de Nuzi  
2000  ac Mapa de Bedolina  
1781  Mapa de Yorktown  
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1812  Mapa de Minard  
1857  Mapa de John Snow 
1838  Irish Railway Atlas  
1890  Máquina Hollerith de cartões perfurados  
1950  Census Bureau é primeira entidade civil a adquirir computador digital  
1956  Colwell usa fotos de infravermelhos para detectar doenças nas culturas  
1958  Canadá inicia o estudo da gestão dos recursos naturais  
1960  Criada comissão para investigar o uso de detecção remota na agricultura  
1962  Roger Tomlinson é contratado pelo Canadá para investigar  
1963  Edgar Horwood forma a URISA  
1964  Robert Cook desenvolve o CULDATA  
1964  IBM lança os computadores da série 360  
1964  NASA envolve-se na investigação agrícola por detecção remota  
1965  Harvard Labs 
1966  Software LARSYS para reconhecimento de padrões em fotos aéreas  
1967  James Corbett inventa o conceito de topologia e matrizes de incidência  
1967  DIME (Dual Incidence Matrix Encoding)  
1967  Conferência da URISA  
1967  Minnesota Land Managenement System (MLMIS)  
1968  Harvard Labs lançam o SYMAP  
1968  Empresa de redes define o “Common Identification Number System”  
1968  Conferência do USDA sobre problemas de cadastro  
1968  Relatório do LARS sobre reconhecimento de padrões em detecção remota  
1969  Harvard Labs, com Davis Sinton, desenvolvem o GRID  
1970  NASA e USDA unem esforços para monitorizar uma doença no milho  
1971  CGIS torna-se totalmente operacional  
1971  Ian McHarg publica “Design With Nature”  
1972  Lançado o primeiro satélite Landsat  
1972  Conferência da ABA define o SPCS (State Plan Coordinate System)  
1976  Steinitz estuda os métodos de sobreposição para análise espacial  
1977  Os Harvard Lab organizam uma conferência de referência  
1978  Minicomputadores e IMGRID  
1978  Intergraph entra no mercado de AM/FM  
1980  ERDAS integra análise de imagem e SIG num único sistema  
1980  Publicados os requisitos do cadastro multifuncional  
1981  Primeiras referências à importância do cadastro para planeamento  
1982  TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing)  
1988  Nasce o NCGIA apoiado pela NSF  
1989  CGIS deixa de receber novos dados  
1991  Primeira conferencia nacional do UCGIS, em Boulder  
1997  UCGIS procura alargar a interdisciplinaridade dos SIG  
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3 Evolução dos SIG na Europa 
 
 
3.1 Considerações iniciais 
 

Referimos no capítulo anterior que a Europa teve alguns contributos decisivos para a história 
global dos sistemas de informação geográfica. No entanto, a dinâmica americana e a capacidade 
empresarial desse continente ofuscou os avanços decorridos na Europa no mesmo período. Embora no 
campo da investigação e das ideias, os investigadores europeus não deixem de espantar, a ausência de 
uma indústria de software séria, impede a divulgação fora dos meios académicos restritos dos avanços 
europeus nesta ciência. Vimos também que parte dos primeiros passos, quer no período pré-
computacional, quer nos anos 60 e 70, foram dados em Inglaterra, antes ou em simultâneo com os 
congéneres americanos. A Experimental Cartography Unit (ECU) marcou várias vezes o ritmo no 
avanço científico dos sistemas e é referida amplamente por quase todos os autores.  

O desenvolvimento dos SIG decorreu pois na Europa tão cedo como no continente 
americano, e foi durante algum tempo à sua frente (Rhind, 1998). No entanto, estes avanços foram 
bem mais variados entre os vários países europeus, com a Suécia e a Inglaterra a liderar os primeiros 
passos, seguidos de contribuições importantes por parte da Holanda e, mais recentemente, interesse e 
desenvolvimentos locais interessantes em Portugal e Itália (Rhind, 1998). Muitos desses avanços eram 
muito localizados e não houve comunicação formal de ideias entre os investigadores europeus até 
finais da década de 80. Os contactos eram pois estabelecidos informalmente entre cientistas das 
mesmas áreas académicas, de forma não estruturada, embora fosse mantida uma relação próxima por 
alguns com os colegas americanos (Rhind, 1998). 

Da análise da evolução no continente americano foi possível constatar que muitos dos 
avanços na ciência decorreram de forma isolada, sem conhecimento dos que outros investigadores 
efectuavam na mesma altura, no mesmo país. Não havendo na altura formas de comunicação das 
descobertas efectuadas (conferências regulares, jornais especializados), nem uma rede global de troca 
de informação como a World Wide Web, muitos dos avanços foram paralelos e repetitivos. Ora no 
respeitante às relações entre o Reino Unido e os Estados Unidos, a ligação terá sido superior. Talvez 
devido às fortes ligações culturais entre os dois países, a troca de cientistas e de informação parece ter 
sido mais produtiva. Parte dos investigadores que desenvolveram trabalho nos EUA eram britânicos, 
ou tiveram aí a sua formação, contribuindo para uma transmissão efectiva de conhecimentos. 

Não só em Inglaterra se efectuaram avanços na ciência. O norte da Europa marcou também 
vários pontos importantes, com sistemas pioneiros e eficazes de bases de dados georeferenciadas. 
Pouco conhecidas mas bastante pragmáticas, estas experiências constituem um património europeu 
importante nesta área. Outros países como França ou Portugal tiveram também, em determinados 
aspectos, projectos e atitudes pioneiras no campo da informação geográfica e, em especial, da 
cartografia digital. No entanto, a menor dimensão, geográfica e comercial, dos países europeus 
impediu sempre a existência de uma indústria capaz de impor soluções e normas a nível global. Os 
nichos de mercado conseguidos pelas empresas europeias foram sempre sendo absorvidos pelos 
gigantes americanos, que sempre foram capazes de marcar o ritmo na evolução do software. 
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A unificação progressiva da Europa, nas suas várias formas, parece ser uma alternativa viável 
para o desenvolvimento de tecnologias próprias. O mercado de SIG começa já a ser interessante, 
particularmente depois do recente alargamento a 25 países da União Europeia. Por outro lado, o 
crescente interesse da Comissão Europeia nas tecnologias da informação e em especial dos SIG tem 
motivado um sem número de iniciativas conducentes ao desenvolvimento de competências nesta área. 
Com especial destaque, tem sido tentada a criação de uma estrutura comum de dados partilhados, 
reunindo as várias agências nacionais responsáveis pela cartografia e pela informação geográfica. 
Outros aspectos da ciência têm sido estimulados a partir de projectos e iniciativas promovidas pela 
Comissão Europeia, quer directamente nas suas estruturas, quer através de financiamento de projectos 
de investigação e de coordenação entre os vários países da EU. O alargamento aos países bálticos vem 
ainda trazer novo fôlego a estas iniciativas: por um lado amplia consideravelmente a área de 
influência geográfica da EU, aumentando o mercado potencial de SIG´s; por outro, trás para a EU um 
grupo de países menos ricos, mas com bom nível académico geral e com apetência pelo 
desenvolvimento de tecnologias informáticas. 

Portugal tem por seu lado marcado alguns aspectos positivos da história recente europeia, 
embora padeça de alguns males crónicos, como a ausência de um cadastro, que continuam a ser uma 
limitação a maiores avanços práticos no uso corrente dos sistemas. Temos investigadores qualificados, 
fomos pioneiros nalguns aspectos de desenvolvimento de soluções, mas continuamos presos a 
algumas dificuldades estruturais, que procuraremos analisar nos próximos capítulos. 
 
3.2 Os primeiros passos europeus 
 

Não vamos referir de novo as primeiras experiências de sobreposição de temas cartográficos, 
a que podemos chamar de primeiros SIG, num sentido lato que não é o deste trabalho. Como vimos no 
capítulo anterior, as motivações para o desenvolvimento dos primeiros sistemas SIG variaram muito 
(Coppock e Rhind, 1991), e continuam a variar ainda hoje, e foram desde a curiosidade académica até 
a um maior desejo de eficiência e rapidez na elaboração de operações em dados georeferenciados, ou 
mesmo a compreensão de que as tarefas desejadas não poderiam ser efectuadas de outro modo 
(Coppock e Rhind, 1991). Terá sido este último motivo o grande impulsionador do SIG canadiano, 
por exemplo, ao ser tomada consciência de que a magnitude da tarefa proposta não poderia ser 
realizada de forma útil senão com recurso a tecnologias informáticas de tratamento dos dados. 

Na Europa, essa tomada de consciência terá tocado primeiro Bickmore, então ocupado com a 
publicação do Atlas of Great Britain and Northern Ireland, uma obra que despoletou críticas pela sua 
alegada desactualização no momento da publicação em 1963. Terá sido esta publicação que 
convenceu Bickmore entre 1958 e 1960 para o facto de que apenas os computadores poderiam 
proporcionar um método eficaz e a custo aceitável para a recolha, tratamento e edição de grandes 
volumes de dados geográficos (Coppock e Rhind, 1991). 

Curiosamente, as primeiras tentativas de automatização cartográfica não passaram 
necessariamente pelo uso de computadores (ainda pouco disponíveis na altura e de capacidades muito 
limitadas). O Atlas of British Flora, por exemplo, constituído por cerca de 2000 mapas, foi produzido 
por Perring e Walters com recurso a um sistema cartões perfurados onde eram registados os dados, 
posteriormente impressos sobre mapas pré-impressos com a informação de base (Coppock e Rhind, 
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1991). Um exemplo que ilustra, segundo Coppock e Rhind (1991) que a aplicação da tecnologia foi 
orientada por uma necessidade urgente dos utilizadores, que tiveram de se socorrer da tecnologia 
possível no momento em vez de esperar pela solução ideal. 
  
3.3 As primeiras descobertas (1950 – 1974) 
 

Rhind (1998) dividiu o período de desenvolvimento dos SIG europeus em três períodos 
distintos. Iremos usar esta classificação, que corresponde, como iremos ver, a diferentes estados de 
avanço tecnológico e organizacional (e político) e que, em capítulo posterior, tentaremos ajustar à 
realidade portuguesa. 
 Os primeiros exemplos conhecidos de mapas produzidos por computador terão sido as cartas 
meteorológicas, obtidas usando impressoras vulgares  a partir de 1950. O Instituto de Meteorologia de 
Estocolmo refere trabalho nessa área em 1954 e Simpson refere algum trabalho anterior em Inglaterra 
(Rhind, 1998). Nestes trabalhos, terão estado envolvidos apenas meteorologistas, sem a ajuda de 
cartógrafos ou geógrafos com experiência na área da cartografia automática. 
 Da Suécia, viriam também os primeiros trabalhos na área da georeferenciação, nascidos do 
Departamento de Geografia da Lund University. Um primeiro paper de Nordbeck, de 1952, seguido 
de um papear de Hagerstrand em 1967 sobre o “geógrafo e o computador” , sendo este último uma 
referência internacional da área da Geografia pelo trabalho desenvolvido desde 1950 na divulgação de 
inovações (Rhind, 1998). A partir dessa data, o National Swedish Council for Building Research 
lançou um programa de investigação em processamento de dados georeferenciados, que foi bem 
documentado num livro publicado em 1972 por Nordbeck e Rystedt (Rhind, 1998). Este trabalho de 
cientistas das ciências sociais foi complementado, na mesma universidade de Lund pelo trabalho dos 
engenheiros electrotécnicos que produziram o primeiro plotter raster de grande formato, 
posteriormente adquirido por uma empresa dos EUA. A ligação entre estes investigadores e os 
congéneres americanos da Northwest University foi bastante evidente, nomeadamente nos trabalhos 
publicados (Rhind, 1998). 
 Foi também deste país que surgiu o primeiro trabalho de georeferenciação do cadastro 
predial. Em 1964, o governo sueco decidiu implementar o cadastro dos terrenos e em 1966 foi criado 
um Land Register Committee com o objectivo de estudar as formas de utilizar o processamento 
electrónico dos dados no sentido de apressar o trabalho cadastral. Depois de várias fases, o Swedish 
Land Data Bank entrou em funcionamento em Uppsala nos finais de 1975 (Rhind, 1998), tendo 
conseguido apenas dois anos depois, ter completado o registo de metade das propriedades suecas. 
 A longa tradição de abertura da sociedade sueca à divulgação de dados quase pessoais 
permitiu, entre os restantes factores, uma rápida implementação deste tipo de sistemas, estando em 
funcionamento doze sistemas em 1977 nos vários organismos governamentais suecos. 
 Em Inglaterra, os primeiros esforços foram efectuados por Perring e Walters, como vimos 
anteriormente, logo seguidos por Coppock, que se viu compelido a usar meios electrónicos ao tentar 
analisar os dados do seu inventário de terras na área de Chiltern Hills, em 1954. Essa tarefa conduziu a 
mais experiências com mecanismos electrónicos de medição de áreas (Rhind, 1998). No final de 1950, 
Coppock analisou meio milhão de registos do censo agrícola, usando um computador da London 
University, classificando os dados de modo a ser possível cartografá-los à mão. Este poderá ter sido o 
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primeiro trabalho de investigação em SIG de sempre (Rhind, 1998). 
 Uma das diferenças apontadas entre os EUA e a Europa respeita ao facto de nos países 
europeus quase não existir terreno propriedade do estado, ao contrário dos EUA, em que parte do 
desenvolvimento de sistemas foi orientado para a implementação de grandes sistemas de gestão de 
áreas de administração pública. Na Europa, prevalece a propriedade privada e a pressão para 
desenvolver aplicações automatizadas de gestão das propriedades é muito menor. Por outro lado, pelo 
menos na Inglaterra do anos 70 e 80, as administrações locais, onde poderiam ser bem recebidos estes 
sistemas, sofreram uma forte redução nas suas competências bem como cortes orçamentais que 
inviabilizaram este tipo de iniciativas nessa altura (Coppock e Rhind, 1991). 
 Entretanto, o já referido Atlas de Bickmore produziu tantos problemas que o referido 
investigador, em 1960, dispunha já de um sistema de cartografia automática pensado, que veio a ser 
implementado e é descrito em 1964 pelo autor e por Boyle. Destes dois indivíduos, surgiu a primeira 
mesa digitalizadora de cursor livre do mundo (Rhind, 1998), demostrando que não só nos EUA se 
fizeram avanços tecnológicos significativos. 
 No entanto, o trabalho efectuado em Inglaterra com maior impacto e melhor estruturado e 
documentado provém da Experimental Cartography Unit (ECU), fundada em 1967 por Bickmore, que 
também a dirigiu durante cerca de uma década, mantendo-se em funcionamento entre 1967 e 1975. 
Do imenso trabalho feito na ECU, e que excedeu as actividades geográficas que lhe estavam 
confiadas, destacam-se inúmeros programas de computador para conversão de coordenadas, alteração 
de projecções, edição de entidades de desenho, estatística das bases de dados, compressão de dados, 
reconhecimento automático de linhas, generalização e outras facilidades que encontramos ainda hoje 
nos programas comerciais do momento (Rhind, 1998). Foram ainda publicados standards de troca de 
dados, tendo todos estes trabalhos levado á publicação de um trabalho de referência editado pela ECU 
em 1970. No ano seguinte, produziram o primeiro mapa colorido a nível global, marcando de novo a 
iniciativa mundial, e iniciaram tentativas de comercialização do seu software próprio. 
 Não foi apenas a ECU a desenvolver esforços significativos em Inglaterra. O software 
LINMAP, que iremos referenciar em Portugal também , nasceu em 1968 dentro de um departamento 
governamental inglês, o Ministry of Local Housing and Government. Também investigadores isolados 
fizeram alguns avanços, como o de T. C. Waugh que, tendo desenvolvido um software de cartografia 
baseado em tecnologia de impressão line printer, nos anos de 1969–70, enquanto era aluno nos 
Harvard Labs, e que, tendo continuado a desenvolver essas ideias iniciais, produziu um software 
vectorial de alta qualidade, com capacidades de análise manipulação de dados (Rhind, 1998), o 
Geographic Information Mapping and Manipulation System (GIMMS). Este programa foi 
disseminado por todo o mundo, tendo sido vendido a partir de 1973, julgando-se presente em duas 
dezenas de países e cerca de 300 organizações. Sendo este um programa mais complexo e eficaz que o 
SYMAP de Harvard, pode considerar-se o primeiro programa disseminado a nível global (Rhind, 
1998). Contemplando o uso de topologia, linguagens de comandos para análises interactivas e 
controlo de gráficos de boa qualidade, este software foi o percursor dos modernos SIG, antecipando 
aspectos do ODYSSEY em cinco anos e o ARC/INFO da ESRI por dez anos. 
 Outras entidades começaram neste período projectos na área dos SIG. A Ordnance Survey, a 
agência cartográfica nacional do Reino Unido, após um projecto com a ECU entre 1969 e 1971, inicia 
por seu lado em 1973 a primeira linha de produção para conversão de mapas em papel para formato 
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digital (Rhind, 1998). Para melhor se analisar comparativamente o estado evolutivo nessa altura entre 
os dois continentes, podemos dizer que só no início dos anos 80 a Topographic Division of the United 
States Geological Survey implementou sistemas para automatizar a execução de mapas topográficos 
(Coppock e Rhind, 1991), quase em simultâneo com as primeiras experiências dos  Serviços 
Cartográficos do Exército, em Portugal. 
 Entretanto, outras iniciativas decorriam na Europa, embora muito localizadas e pouco 
documentadas. Muitas outras agências cartográficas nacionais começaram as suas primeiras 
experiências nesta altura, nomeadamente a da Alemanha (Rhind, 1998). 
 
3.4 A difusão do conhecimento (1975 – 1985) 
 

Este período ficou marcado, no que a SIG´s diz respeito, mais por uma tomada de 
consciência dos vários países europeus nas potencialidades dos sistemas, do que por avanços 
pioneiros e tecnológicos de relevo. Em 1975 não havia, como vimos, programas informáticos 
comerciais de grande difusão e mesmo os que existiam tinham capacidades limitadas, ou eram 
limitados pelo hardware disponível. Não existia um mercado europeu nem mundial para a venda 
destes produtos, pelo que nunca foi desenvolvida uma indústria europeia nesse sentido. 
 Outro facto bem marcante foi a adesão sucessiva de lotes de vários países à Comunidade 
Europeia em 1973, 1986 e 1995 respectivamente, produzindo profundos efeitos estruturais, 
financeiros e intelectuais (Rhind, 1998) na estrutura científica dos países europeus. 
 O incentivo à troca de emprego entre os vários países da Comunidade e uma crescente 
ligação ao que se passava nos EUA nessa altura, da qual o resultado aparente mais visível terá sido o 
aparecimento de vários sistemas baseados nos ficheiros DIME do Census Bureau a partir de 1972 
(Rhind, 1998), em França, Dinamarca e Reino Unido. 
 Segundo Rhind (1998) a história nacional que marca mais este período foi o início de um 
forte contributo da Holanda para o desenvolvimento de capacidades nesta área, incluindo capacidade 
empresarial e influência ao nível da administração. O governo britânico neste período desincentivou o 
financiamento em sistemas geográficos, ao mesmo tempo que outros países europeus iniciavam o seu 
interesse, motivando até alguns fenómenos migratórios de investigadores, nomeadamente para a 
Holanda. Peter Burrough e Stein Bie são exemplos de cientistas que, tendo feito doutoramentos em 
Oxford sob a orientação de Philip Becket, e tendo tido contacto com o trabalho de Bickmore, 
desenvolveram trabalho relevante em universidades e organismos holandeses durante este período. O 
facto de terem de manter a vida num território em grande parte abaixo do nível do mar, a 
disponibilidade dos apoios governamentais e a capacidade holandesa de atrair cientistas internacionais 
de grande qualidade, garantiu à Holanda o papel mais determinante na pesquisa em sistemas de 
informação geográfica nesta década (Rhind, 1998). 
 Embora por toda a Europa fossem sendo absorvidos conhecimentos e desenvolvidos 
pequenos sistemas, eram quase sempre dependentes de pequenos programas parciais, sem uma noção 
de conjunto e que apenas um programador experiente conseguia incorporar noutros pedaços de 
código. Exemplo disso é a disponibilização por Wolf Rase, na Alemanha, de uma biblioteca destas 
rotinas, neste caso em FORTRAN, tendo havido outros exemplos deste tipo, nomeadamente em 
Inglaterra. Estes programas eram pois vistos como pequenas ferramentas para o desenvolvimento de 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

44 

outras tarefas parciais e não estavam ainda agrupados dentro de um pacote de software organizado e 
coerente. Uma excepção terá sido o cientista François Bouille (Rhind, 1998), de entre cujas 
contribuições se destacam a “hypergraph-based spatial data structure”, uma estrutura semelhante ao 
que hoje conhecemos por “orientada por objectos” e que terá influenciado de algum modo cientistas 
portugueses como António Câmara que tiveram contacto com ele nessa altura (Câmara, 2002). 
  
3.5 A consolidação nos vários países (1986 - 1995) 
 

Este período assistiu à divulgação generalizada dos SIG em todos os países da Europa, 
embora com ritmos e velocidades diferentes. Os sistemas artesanais montados um pouco por todo o 
lado cederam lugar aos sistemas comerciais emergentes. O primeiro sistema verdadeiramente 
comercial terá sido instalado no Birbeck College, em Londres, em 1983 (Rhind, 1998). Era uma única 
cópia do ARC/INFOv2 da ESRI, correndo num computador DEC Vax 11/730, com uma ínfima 
capacidade do que dispomos hoje nas nossas casas. O crescimento exponencial da capacidade 
computacional tem vindo a melhorar, a par da baixa dos custos, a implementação dos sistemas que, 
segundo Rhind (1998) atinge um crescimento de 20% anuais. 

Ainda segundo o mesmo autor, a situação no final dos anos 90 não era muito diferente da 
vivida nos EUA, com ligeiras diferenças influenciadas pela existência ou não de regras locais ou 
diferentes políticas governamentais (Rhind, 1998). Dessas destacamos o preço dos dados, havendo 
uma clara tendência dos governos europeus para vender a informação geográfica bem acima dos seus 
custos de cópia, procurando recuperar parte dos seus custos de obtenção. 

Outro aspecto a não descurar foi o aparecimento de uma “industria” da comunicação nesta 
área, com destaque para a criação do International Journal of Geographic Information Science (no 
seu actual nome), nascido de um grupo de ingleses mas com forte cooperação dos congéneres 
americanos. Outras revistas como a GisEurope e a Mapping Awareness surgiram neste período, 
permitindo uma comunicação mais fácil e efectiva das investigações em curso. Paralelamente, na área 
dos livros, vários editores se interessaram pelo tema, publicando livros sobre a ciência, como a 
Longman, Taylor & Francis, ou a Oxford University Press.  

Foi também esta a época do aparecimento das grandes iniciativas comunitárias, que 
referiremos com mais detalhe na próxima secção, financiadas pela Comissão Europeia, e onde 
encontramos iniciativas como a GISDATA e projectos financiados ao abrigo de outros programas 
como o IMPACT. 

Não menos importante, foi o desenvolver de uma política educacional em SIG´s, com os 
primeiros cursos a surgirem em Inglaterra na Edinburgh University e em Durham (Rhind, 1998). A 
partir de 1987 começaram a emergir um enorme número de técnicos qualificados em SIG e análise 
espacial, mais uma vez com a Holanda liderando a capacidade de formação e investigação 
universitária ao nível europeu com um enorme número de alunos em simultâneo, nos vários níveis de 
ensino e pós-graduação. Naturalmente, estes técnicos, professores e cientistas acabaram por, nos 
locais e organizações onde trabalharam, promover as potencialidades e qualidades dos sistemas e 
forçar a implementação dos respectivos SIG.  

Um pouco por toda a Europa o clima ficaria propício à introdução da georeferenciação 
espacial, também ajudada pela criação em quase todos os países de organizações governamentais 
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dedicadas aos SIG: a Association for Geographic Information em Inglaterra, o CNIG e AfiGeo em 
França, outras iniciativas de pesquisa em Portugal (como o Relatório do SNIG de 1986), Holanda e 
Inglaterra. Algumas destas iniciativas governamentais produziram resultados quase por acidente 
(Rhind, 1998), como o conhecido Chorley Report, que teve grande impacto no reino Unido e motivou 
uma explosão de iniciativas desde cursos nas universidades até alterações governamentais. 

Embora mais tardias que nos EUA, também as grandes conferências sobre SIG na Europa 
produziram resultados apreciáveis. A primeira grande conferência, ignorando algumas pequenas 
iniciativas, nomeadamente de Bickmore, terá sido a Auto Carto London, em 1986, a que se seguiu a 
European GIS (EGIS) em Amsterdão, em 1990, depois continuada anualmente. Actualmente, outras 
grandes conferências, sob a alçada da União europeia, têm produzido contribuições significativas, em 
especial as que trataram temas de interoperabilidade e estratégias europeias comuns, quer na 
aquisição, quer na partilha dos dados. Destacamos a EC&GIS, promovida pelo Joint Research Centre, 
um organismo directamente dependente das estruturas científicas da Comissão Europeia.  
 
3.6 Um sistema de informação europeu 
 
 A progressiva consolidação económica, política e legislativa da comunidade de países 
europeus, agora transformada em União Europeia, influenciou os avanços determinantes na ciência 
SIG nos últimos dez anos na Europa. De uma maneira ou outra, mas sobretudo por via dos projectos 
financiados pela Comissão Europeia, esta comunidade este presente em todos os esforços, desde a 
realização das várias conferências de âmbito europeu, como dos grandes projectos de investigação ou 
de harmonização de procedimentos e formatos de dados.  

Dos vários projectos financiados ou dirigidos pelas estruturas científicas europeias, 
destacamos os projectos GISDATA, GINIE, INSPIRE e CommonGIS, como sendo os que mais 
impacto terão produzido, pelo menos do ponto de vista de investigação teórica sobre ciência de 
informação geográfica, tendo tido resultados evidentes nos documentos produzidos e papers 
apresentados em conferências. 

No que respeita a conferências de âmbito europeu, para além das iniciais, que já referimos, 
iniciadas em Londres com a Auto Carto London, devemos salientar, como conferências estruturadas e 
de periodicidade e qualidade garantida, as EC&GIS, promovidas pelas Comissão Europeia, através 
das suas estruturas de investigação científica (Joint Research Centre), a COSIT e algumas iniciativas 
no âmbito dos programas GINIE e GISDATA. 

Por outro lado, não podemos deixar de referir o papel das várias organizações de âmbito 
europeu que, nas últimas duas décadas têm servido de motor ao desenvolvimento e à troca de ideias e 
experiências entre os vários países europeus. Referimo-nos à AGILE, EUROGI, AGI, ESF e 
EuroGeographics. Muitas organizações e projectos terão ficado fora desta breve referência, com 
contributos relevantes para a ciência mas que, por razões de menor visibilidade ou menor implantação 
geográfica, não vamos referir. Não podemos esquecer também o papel fundamental que todas as 
agências cartográficas nacionais dos vários países (reunidas na associação EuroGeographics) têm 
desempenhado, quer no desenvolvimento dos sistemas, quer como elo de ligação entre as estruturas 
académicas, empresariais e de investigação nacionais e os seus congéneres europeus. 
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3.6.1 Grandes projectos europeus 
 
3.6.1.1 Agência Europeia do Ambiente (EEA) 
 
 A Agência Europeia do Ambiente foi regulamentada em 1990 no âmbito da União Europeia 
com a finalidade de disponibilizar informação sobre o ambiente, no território dos estados aderentes, 
tendo entrado em pleno funcionamento em 1994. Além dos vinte e cinco estados da União, nos quais 
se inclui Portugal, existem neste momento outros seis países que aderiram a esta agência, partilhando 
informação ambiental. A EEA visa pois recolher e distribuir a todos os membros informação sólida e 
independente sobre o território europeu, que possam ajudar na implementação e avaliação de decisões 
e medidas a tomar sobre assuntos do ambiente. 
 Os utilizadores primários dos dados elaborados pela EEA são a própria Comissão Europeia, o 
Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, num nível mais interno, e o Comité das Regiões, o 
Comité Económico e Social e o Banco Europeu, num nível mais alargado de instituições de âmbito 
comunitário, para além das agências nacionais dos vários países membros. Ao disponibilizar dados de 
forma mais generalizada, beneficia ainda a comunidade científica e universitária, bem como todas as 
organizações interessadas na temática do ambiente. 
 Os objectivos enunciados pela EEA resumem-se facilmente na ajuda aos países membros na 
tomada de decisões correctamente informadas, de apoio a políticas sustentadas, quer do ponto de vista 
ambiental, quer económico. Entre os produtos elaborados, destacam-se as análises sobre a situação 
ambiental (em especial os relatórios produzidos anualmente) e as tendências de evolução, bem como o 
estudo das pressões exercidas sobre o ambiente e a identificação das origens e das forças responsáveis 
por essa pressão, procurando antecipar problemas e tendências futuras. Estes relatórios, e demais 
dados e documentação, são disponibilizados livremente na WWW, através do portal da agência, 
existindo ainda um serviço específico de informações sob encomenda a que é possível recorrer para 
obter informação específica. 
 Importa referir que a principal fonte de dados da EEA é a Rede Europeia de Informação e 
Observação do Ambiente (EIONET), coordenada pela agência, em colaboração com as várias 
agências ambientais nacionais que, por sua vez, coordenam as inúmeras entidades nacionais que 
contribuem com dados para o sistema, num total de cerca de 300 instituições. As agências nacionais, 
denominadas de Pontos Focais, representam assim um importante papel intermédio de apoio tanto às 
entidades nacionais como à EEA na aplicação e coordenação das várias tarefas de recolha e análise 
dos dados ambientais. 
 Este papel é representado em Portugal pelo Instituto do Ambiente, que coordena a 
participação de mais cinco entidades portuguesas (entre eles, o ICN, o INAG) na recolha e tratamento 
dos dados que alimentam a rede EIONET. Por sua vez, Portugal produz os seus próprios relatórios 
sectoriais sobre o ambiente que disponibiliza no âmbito da EAA e é objecto de análise dos estudos e 
relatórios produzidos sobre a globalidade do espaço europeu. 
  
3.6.1.2 CORINE Land Cover 
 
 O projecto CORINE Land Cover foi desenvolvido pela Comissão Europeia entre 1985 e 
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1990, após alguns testes iniciais, tendo sido Portugal o primeiro país a concluir a cobertura do seu 
território com uma carta deste tipo (Figura 7). Tratava-se de elaborar uma carta temática de ocupação 
do solo para o território europeu, designada de CLC90, utilizando para o efeito imagens de satélite 
interpretadas visualmente e outras informações complementares.  
 Deste projecto resultaram alguns benefícios evidentes, para além do conhecimento óbvio 
sobre o território. O primeiro foi a implementação de um sistema de informação sobre o estado do 
ambiente e do território, passível de ser usado na tomada de decisões por parte da União Europeia e 
dos países membros, quer no respeitante a políticas ambientais, quer de outra natureza. 

  

Figura 7 - Carta CORINE Land Cover de Portugal continental 

(Fonte: EEA, 2005,  http://dataservice.eea.eu.int/download.asp?id=10016 ) 

http://dataservice.eea.eu.int/download.asp?id=10016
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Um segundo benefício, francamente importante, decorreu da necessidade de desenvolver e 
estabelecer metodologias e uma nomenclatura comum, criando uma referência que está a ser usada em 
todos os países da Europa (e em alguns outros), nas aplicações relativas ao uso e ocupação do solo. 
Entre outros problemas, contava-se a dificuldade em adoptar uma nomenclatura única, a difícil 
harmonização entre dados geográficos produzidos em diferentes sistemas nacionais de projecção, 
diferentes datas das imagens de satélite e disponibilidade de outros dados complementares de apoio. 
 Um terceiro aspecto prende-se com o facto de o Projecto CORINE ter motivado a própria 
criação e existência da EEA, através de um esforço sistemático de coordenação entre as várias 
entidades de nível nacional. A EEA nasceu pois da necessidade de organizar, coordenar e manter 
actualizados os dados provenientes do CORINE Land Cover, tendo surgido como vimos num 
Regulamento comunitário de 1990, ao mesmo tempo que era criada uma equipa encarregue de 
preparar o arranque do funcionamento da EEA e, em simultâneo, preparar a manutenção e uso do 
sistema de informação CORINE. 
 Em 2000, a EEA e o Joint Research Centre (JRC) deram início ao projecto Image & Corine 
Land Cover (I&CLC2000) com o objectivo de proceder à actualização da informação recolhida no 
projecto inicial, com imagens do ano de 2000. A entidade responsável pela coordenação do projecto 
em Portugal foi o Instituto do Ambiente, com a colaboração do Instituto Geográfico Português, tendo 
sido a execução assegurada pelo ISEGI. O projecto foi dividido em duas fases: uma primeira, de 
aquisição e pré-processamento das imagens, assegurada pelo JRC para todo o território europeu; uma 
segunda fase, de interpretação das imagens para execução das cartas de ocupação de solo, a ser 
executadas pelas equipas nacionais, no caso de Portugal, a equipa do ISEGI. 

O projecto previa a elaboração, nesta fase, de três produtos distintos: uma cartografia de 
ocupação do solo em escala 1:100.000, usando a nomenclatura CORINE Land Cover e imagens 
Landsat de 2000, com 44 classes de ocupação e uma unidade mínima de área de 25 hectares; uma 
cartografia de ocupação de solo de 1990 corrigida pelas imagens actualizadas; e finalmente, uma carta 
das alterações identificadas entre a carta de 1990 e a de 2000, com uma área mínima de 5 hectares. 
 
3.6.1.3 EUROSTAT 
 

O organismo responsável pela produção e análise de dados estatísticos é também utilizador 
de um dos sistemas europeus de maior importância. Denominado de projecto GISCO, a equipa que o 
compõe tem tido intervenções transversais nas várias Direcções Gerais da Comissão Europeia. O 
primeiro objectivo deste projecto foi o estabelecimento de uma divisão geográfica da Europa 
comunitária em áreas mais pequenas, as NUTS, permitindo a aplicação do conceito de estatísticas de 
pequenas áreas, a essas divisões. 

O projecto GISCO manteve colaborações e intervenção em muitos dos projectos europeus 
ligados a estatísticas georeferenciadas, de onde destacamos o Farm Structure Survey (com recurso a 
dados do CORINE Land Cover), a Water Framework Directive, o European Spatial Observatory 
Network e o mais conhecido NATURA 2000. Teve além destas, uma participação de liderança na 
definição de metadados do projecto INSPIRE, o mais importante e mais agregador projecto europeu 
desde sempre na área da informação geográfica. 

Para além deste trabalhos de natureza conceptual, o GISCO criou e mantém uma base de 
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dados geográficos e estatísticos, na qual tem introduzido melhoramentos sucessivos, nomeadamente 
ao nível da disponibilização dos dados na WWW, e na conversão dos metadados para o standard ISO 
19115. 

O Instituto Nacional de Estatística é naturalmente o parceiro privilegiado do Eurostat em 
Portugal, embora esta  relação se faça sentir essencialmente ao nível da informação alfanumérica que 
Portugal disponibiliza. 
 
3.6.1.4 GISDATA  
 
 O programa GISDATA foi lançado no início de 1993, com um período definido de quatro 
anos, financeiramente suportado por quinze das organizações membros da European Science 
Foundation. Na sua criação foram definidos seis objectivos: 

1. Apoiar os esforços nacionais e promover colaborações de modo a ultrapassar as 
limitações respeitantes a integração de dados espaciais, desenho de bases de dados e 
aplicações sociais e ambientais; 

2. Sensibilizar os agentes políticos, culturais, organizacionais, técnicos e mediáticos para 
uma progressiva utilização e interoperabilidade dos SIG na Europa; 

3. Promover o uso ético de sistemas de informação integrados que manipulem dados sócio-
económicos, respeitando as restrições legais sobre privacidade dos dados ao nível 
nacional e europeu; 

4. Facilitar o desenvolvimento de metodologias apropriadas para a investigação em SIG ao 
nível europeu; 

5. Produzir resultados de alto nível científico; 
6. Construir uma rede europeia de investigadores com ênfase em jovens cientistas na área 

dos SIG. 
No entanto, o próprio nome GISDATA encerra de forma sumárias os grandes objectivos do 

programa: GIS como necessidade de explorar o potencial de uma das maiores invenções da Geografia 
desde a invenção do mapa; DATA para expressar a necessidade de construir uma base comum que 
facilite a integração dos dados produzidos por um grande número de organismos nacionais e regionais 
para diversos fins (Masser e Salgé, 1997). 

A ideia deste programa vinha desde 1991, em que foi formado pela ESF em Davos um 
pequeno workshop destinado a explorar a  necessidade de um programa de investigação de nível 
europeu na área dos SIG. Os participantes entenderam que seria pertinente, pelo que se estruturou um 
pequeno grupo de trabalho em 1992 com o fim de preparar uma proposta devidamente fundamentada 
para a realização do programa (Masser e Salgé, 1997). 

Iniciado o programa, foram efectuadas doze reuniões de especialistas sobre temas específicos 
identificados com os objectivos iniciais, uma conferência intermédia e uma final para avaliar 
resultados, e dois seminários de Verão, estes conjuntamente organizados com o NCGIA de Santa 
Barbara. 

A vantagem de ter realizado reuniões de especialistas prende-se com o facto de assim ter sido 
possível escolher as pessoas de cada país com maiores aptidões no tópico específico da reunião. Por 
outro lado, tornou-se possível convidar professores universitários europeus com forte especialização 
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em cada um dos temas, para organizar e coordenar estas reuniões (Masser e Salgé, 1997). 
As reuniões intermédias, destinadas a avaliar resultados, ocorreram em Aalborg e Strasbourg, 

em 1994 e 1997 respectivamente. A primeira serviu essencialmente para preparar a segunda parte do 
programa e para abordar alguns pontos quentes políticos como as iniciativas da Comissão Europeia 
para criar uma infra-estrutura europeia de dados. A segunda foi sobretudo uma oportunidade de 
avaliar e apresentar os resultados aos políticos europeus e aos restantes académicos de outras partes do 
mundo (Masser e Salgé, 1997). 

Os resultados, segundo Masser e Salgé (1997) que foram ambos co-directores deste 
programa, parecem ter sido muito positivos. O formato escolhido para as reuniões parece ter sido 
acertado, o que é demostrado pela publicação pela Taylor & Francis de um conjunto de nove livros 
sobre as matérias apresentadas e discutidas em tantas outras dessas reuniões. Outras publicações se 
seguiram, mas devemos destacar os documentos de posição (Masser e Salgé, 1995) do programa, o 
primeiro assinado pelos co-directores, e o seguinte por outros cientistas de renome (Burrough et al, 
1997) e que circularam e influenciaram amplamente os vários intervenientes ao nível das agências 
governamentais envolvidas na criação da citada infra-estrutura europeia. Um conjunto destes 
documentos encontra-se disponível na rede (http://www.shef.ac.uk/uni/academic/D-
H/gis/gisdata.html). Outra das vantagens do programa, derivado da utilização da WWW para o 
desenvolver do projecto, foi o facto de ter ficado disponível um enorme directório de investigadores 
por toda a Europa, constituindo uma  base de dados de pessoas altamente qualificadas que ainda não 
tinha sido efectuada de forma sistemática.  

Com o fim do programa GISDATA, que ainda organizou alguns eventos para além do seu 
término, ficou um vazio organizacional que foi quase imediatamente preenchido pela Association of 
Geographic Information Laboratories (AGILE). 

Portugal participou activamente neste projecto, quer durante as reuniões de especialistas e 
seminários de Verão (com participações de António Câmara, Alexandra Fonseca, Júlia Seixas), quer 
na conferência final, como o demonstram as várias comunicações apresentadas: António Câmara, 
Nuno Neves, Marco Painho. A entidade nacional que suportou esta colaboração foi a JNICT, estando 
nomeado como contacto nacional e membro do Comité Científico do programa GISDATA, António 
Arnaud, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Este viria mesmo a 
ter um contributo significativo, ao escrever, com Lia Vasconcelos e João Geirinhas, um dos capítulos 
dos livros editados pela ESF dedicados ao programa (Arnaud, Vasconcelos e Geirinhas, 1996). 

 
3.6.1.5 GINIE 

 
 O projecto GINIE foi mais um projecto europeu financiado pelo Information Society 
Technologies Programme da União Europeia e decorreu entre finais de 2001 e início de 2004. Foi 
coordenado pela University of Sheffield, tendo como outros parceiros a European Umbrella 
Organisation for Geographic Information (EUROGI), o Open GIS Consortium Europe e o Joint 
Research Centre da Comissão Europeia.  
 Com objectivos muito semelhantes ao GISDATA, que parece ter sido uma fórmula de 
sucesso, este programa adoptou também um figurino de reuniões de especialistas, nesta caso seis, 
tendo ainda patrocinado vários estudos analíticos sobre vários tópicos específicos. A entidade 

http://www.shef.ac.uk/uni/academic/D-H/gis/gisdata.html
http://www.shef.ac.uk/uni/academic/D-H/gis/gisdata.html
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portuguesa que representou Portugal neste projecto foi o Instituto Geográfico Português, participando  
Rui Pedro Julião nas várias reuniões em representação do IGP e também com participações de 
Alexandra Fonseca, do mesmo organismo. Desta participação resultou um contributo para uma 
imagem positiva no meio europeu das iniciativas desenvolvidas em Portugal, em especial do 
desenvolvimento do conceito SNIG (Craglia, 2003). Estas iniciativas são referidas em quase todos os 
documentos  produzidos no âmbito deste programa, como exemplos de boas práticas no 
desenvolvimento de infra-estruturas nacionais de dados geográficos. 

Os objectivos do GINIE eram promover um maior conhecimento dos assuntos e actores que 
afectam um maior uso da informação geográfica na Europa e articular uma estratégia europeia que 
seja consistente com as principais políticas e desenvolvimentos tecnológicos tanto ao nível europeu 
como internacional (GINIE, 2003). Teve ainda como tarefa a organização da 8th EC & GIS 
Conference, em Dublin, no ano de 2002, cujos resultados científicos foram significativos 
(http://www.ec-gis.org/Workshops/8ec-gis).  
 Também o Projecto GINIE foi terminado com uma grande conferência em 2003, em 
Bruxelas, em que perante uma audiência de decisores tanto ao nível político, como científico e 
industrial, foram apresentadas as conclusões da iniciativa, enfatizando a necessidade de uma forte 
liderança e uma correcta representação de todos os intervenientes como uma condição indispensável 
ao estabelecimento de uma estratégia europeia neste campo (GINIE, 2003). Estas conclusões apontam 
para uma integração plena da componente informação geográfica na sociedade do conhecimento que 
se pretende implementar na Europa a todos os níveis.  
 Como resultado final do projecto, o consórcio de organizações apresentou uma estratégia, 
apoiada na consulta extensiva aos intervenientes dos vários sectores da actividade (GINIE, 2004)e que 
se pode resumir em três aspectos essenciais: 

1. Desenvolver uma estrutura de dados georeferenciados integrada nas plataformas 
electrónicas (e-government) das várias administrações locais, regionais, nacionais e 
transfronteiriças; 

2. Adquirir a capacidade tecnológica, política e humana a todos os níveis necessários ao 
uso e disseminação dos sistemas de informação geográfica; 

3. Promover a investigação integrada a curto e médio prazo, atribuindo-lhe os meios 
tecnológicos, políticos, organizacionais, metodológicos e de dados necessários ao atingir 
dos objectivos. 

Tendo decorrido o arranque do projecto GINIE quase em simultâneo com o INSPIRE, que 
possuía objectivos compatíveis mas mais ambiciosos e com prazos diferentes, houve influências 
comuns, traduzidas numa mudança de contexto que ultrapassa o âmbito desta análise. No entanto, o 
INSPIRE traduz uma continuidade do original GINIE para além do seu limite temporal fixado pelo 
projecto financiado. 
 

3.6.1.6 INSPIRE 
  
 O âmbito do Programa INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in Europe é 
relativamente distinto dos anteriores e visa a implementação concreta de uma rede de serviços 
europeus. Mais precisamente, o objectivo é estabelecer uma infra-estrutura aberta e cooperativa para 

http://www.ec-gis.org/Workshops/8ec-gis
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aceder e distribuir produtos e serviços de informação espacial na Internet. A visão do projecto é a de 
criar uma rede de bases de dados distribuídas, ligadas por standards e protocolos comuns que 
assegurem a compatibilidade dos vários serviços e dos dados disponíveis (INSPIRE, 2002). 
 Sendo uma iniciativa directa da Comissão Europeia e com fins de implementação efectiva da 
rede, este projecto representa o culminar das etapas anteriores de investigação e troca de experiências, 
nas quais o GINIE e o GISDATA deram os primeiros passos. A interoperabilidade é, neste projecto, 
um facto real a implementar, com a novidade de ser admitida como plataforma de comunicações o uso 
da WWW. É também o primeiro projecto em que se passa a acções concretas no âmbito das bases de 
dados distribuídas, e que tem o poder de influenciar directamente as tendências legislativas no seio 
dos países da União Europeia.  
 O programa INSPIRE irá definir com rigor as especificações desta infra-estrutura, a que as 
redes nacionais e regionais terão de aderir, directamente ou através de ferramentas de conversão 
adequadas. Responsabiliza os diversos países pela criação e manutenção de uma base de dados de 
referência, dados temáticos e metadados, acessível electronicamente e devidamente catalogados. Os 
standards a usar para a rede são referenciados sempre que possível às normas ISO 19100 e também às 
recomendações do Open GIS Consortium. Obriga os estados membros a seguir uma política coerente  

Figura 8 - Fluxos de informação do INSPIRE  

(Fonte: INSPIRE, 2005, http://www.idee.es/images/inspireInfoFlow.gif ) 

 
entre si no respeitante às iniciativas de e-government desenvolvidas em cada estado. Por fim, um geo-
portal foi criado para garantir a catalogação dos dados e o acesso aos portais nacionais de forma 
simplificada a partir da WWW (http://eu-geoportal.jrc.it).  
 Por outro lado, esta iniciativa assume como princípios (INSPIRE, 2002) alguns aspectos que, 

http://www.idee.es/images/inspireInfoFlow.gif
http://eu-geoportal.jrc.it/
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a serem devidamente implementados, serão decisivos no sucesso europeu nas tecnologias SIG. O 
primeiro e talvez mais importante é o de afirmar que a informação deverá ser recolhida e mantida ao 
nível em que possa ser tratada de modo mais eficiente. Esta ideia garante uma maior eficiência na 
gestão dos dados e um menor custo provável; implica por outro lado a noção de que não é desejável a 
criação de uma super base de dados centralizada e assume de vez o conceito de base de dados 
distribuída. A partilha desta informação aos vários níveis é também um dos princípios, ainda que com 
vários níveis de detalhe, conforme a necessidade dos utilizadores dos dados. A possibilidade e 
combinar dados de proveniência e temáticas diferentes de forma simples e eficaz, bem como partilhá-
la com um grande número de utilizadores e aplicações, é outro dos objectivos do programa. Uma 
especial ênfase é posta na garantia de disponibilidade alargada e uso da informação geográfica por 
parte das entidades governamentais, em todos os níveis de governo, reforçando a ideia de que os 
políticos são os grandes utilizadores potenciais deste tipo de dados. Por fim, é sublinhada a ideia de 
que a informação deve ser fácil de encontrar, bem como as condições em que pode ser acedida e 
adquirida, de uma forma contextual e fácil de interpretar. 
 Com a devida distância, o programa INSPIRE possui muitos pontos de contacto com a 
iniciativa SNIG em Portugal, em 1995, partilhando os mesmo princípios básicos, embora com 
estratégias de implementação diferentes, o que naturalmente reflecte o âmbito supranacional do 
primeiro e os anos, quase dez, que entretanto decorreram. 
 Recentemente, em finais de 2004, a Comissão Europeia aprovou uma proposta formal do 
projecto INSPIRE para a implementação de uma Directiva Comunitária que visa criar uma infra-
estrutura europeia de informação geográfica. Este facto é um marco decisivo na história dos SIG 
europeus e será certamente a primeira pedra firme de um novo impulso no desenvolvimento das 
aplicações e da ciência na Europa. A Directiva será depois implementada em cada um dos países 
membros. Na altura em que escrevemos estas linhas, o grupo de trabalho do INSPIRE trabalha já nas 
especificações técnicas da infra-estrutura e nos aspectos negociais da sua implementação nos vários 
países.  
 Embora Portugal tenha colaborado activamente com os restantes parceiros europeus neste 
projecto, nomeadamente com a participação de Alexandra Fonseca nas várias actividades em 
representação primeiro do CNIG e, mais recentemente, do IGP. Não deixa de ser interessante o facto 
de Portugal ter recebido uma nota “menos positiva” no recente relatório de avaliação da Primavera de 
2004 (Orshoven, 2004), precisamente pelo facto de a infra-estrutura de dados geográficos (SNIG) ter 
sido “tomada” por uma entidade produtora de dados (o IGP). Pelo contrário, as linhas orientadoras do 
INSPIRE recomendam que as organizações responsáveis pelas infra-estruturas de dados nacionais 
sejam controladas pelos utilizadores dos dados e não por entidades produtoras, com as quais se 
poderão gerar conflitos de interesses. Como veremos adiante, esta é uma das críticas apontadas à 
fusão do CNIG no IGP, que veio novamente lançar confusão sobre os papéis de produção e 
homologação dos dados geográficos e que, durante o período de existência do CNIG, tinha sido 
cuidadosamente evitada por este organismo. 
 
3.6.2 Conferências de âmbito europeu 
 

Correndo o risco sério de sermos injustos e incompletos, destacamos aqui apenas as EC&GIS 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

54 

Workshops, para além das conferências ocorridas no âmbito de outros projectos já referidos, como o 
GINIE e o GISDATA ou o GIPSIE. As conferências EGIS iniciais mereceriam também uma 
referência, nomeadamente pela participação portuguesa, mas alargaríamos demasiado o âmbito deste 
estudo, que se pretende de enquadramento. De igual modo, as conferências organizadas por 
organizações não estatais ou da União Europeia merecem a maior atenção, como as organizadas pela 
EUROGI ou pela AGILE. 

Não podemos deixar de referir as conferências JEC-GI, inicialmente chamadas EGIS, pelo 
facto de terem sido capazes de agrupar, num único evento, três conferências de três organismos 
separados: a UDMS, da Urban Data Management Society, a AM/FM, da AM/FM International – 
European Division, e as referidas EGIS, da European Geographical Information Systems. A 
capacidade de congregar estas três actividades num único local é revelador da importância e do 
esforço feito na promoção concertada dos SIG na Europa. Uma destas conferências anteriores, a 
UDMS de 1989, foi realizada em Lisboa com o tema “The development of Urban Information 
Systems. Standardisation, data requirements and future developments”, tendo sido uma iniciativa do 
Prof. António Arnaud (Arnaud, 2002). Sendo a primeira conferência realizada em Portugal sobre este 
tema, foi importante, do ponto de vista de despertar para os SIG em Portugal. 

As EC&GIS têm, por seu lado, uma importância significativa pelo facto de serem 
organizadas com uma periodicidade anual de forma continuada desde há dez anos e por esta iniciativa 
partir directamente de dentro de um organismo oficial da União Europeia (Joint Research Centre), 
reflectindo o interesse europeu na interoperabilidade dos SIG nacionais. Embora variando de tópico 
anualmente, o tema central e comum a estas conferências é o da criação da já referida infra-estrutura 
europeia de dados espaciais, objectivo também partilhado com o programa INSPIRE. Por esse aspecto 
entendemos destacar estas conferências das restantes, pela sua importância estratégica no contexto 
europeu, e onde Portugal tem mantido uma presença atenta. 

Realizadas em Portugal, mas de âmbito global, temos de mencionar a GisPlanet 98, realizada 
no ano de 1998 em Lisboa, organizada pela USIG e pelo ISEGI, que conseguiu abordar um leque 
vasto de temas e reunir um conjunto igualmente vasto de investigadores de todo o globo. Pelas 
comunicações apresentadas e pela presença desses nomes dos SIG a nível mundial, marcou 
certamente um marco na história portuguesa. Irá repetir-se em 2005, novamente na área de Lisboa, 
com um conjunto de convidados e organizadores igualmente relevantes. 
 
3.6.3 Associações e organizações europeias 

 
3.6.3.1 AGILE 
 
 A Association Geographic Information Laboratories Europe (AGILE) foi fundada em 1998 
com o objectivo de promover o ensino da ciência de informação geográfica, a investigação nesta área, 
e a continuação das actividades surgidas no âmbito das conferências EGIS e do Programa GISDATA 
da European Science Foundation (AGILE, 2004). O outro grande objectivo é garantir a 
representatividade da comunidade de investigadores e académicos de informação geográfica nas 
tomadas de decisões em futuros programas de investigação ao nível europeu. Em simultâneo, 
providencia um fórum de troca de informações e experiências entre os seus associados. (AGILE, 
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2004).  
 Portugal foi representado desde o primeiro momento pelo ISEGI que, através do Laboratório 
de Novas Tecnologias foi membro fundador da AGILE, seguido depois pelo Laboratório SIG da 
Universidade do Minho. Marco Painho é também membro do conselho que superintende esta 
organização, que é dirigida por um grupo de oito elementos que tem como missão, além de 
implementar a estrutura que permita atingir os seus objectivos, o de estruturar uma agenda de 
investigação europeia, a criação de grupos de trabalho e a organização de uma conferência anual. 
Sendo uma associação de laboratórios e não de indivíduos isolados, a sua representatividade é 
significativa, reunindo entidades ligadas ao ensino e investigação em toda a Europa 
(http://agile.isegi.unl.pt). Organizou um número significativo de conferências anuais, as EUGISES.  
 
3.6.3.2 EUROGI 

 
A European Umbrella Organization for Geographic Information (EUROGI) nasceu em 1993, 

de um estudo promovido pela então DG XIII da Comissão Europeia, elaborado no sentido de 
desenvolver uma aproximação unificada europeia ás tecnologias SIG.  
 Os seus objectivos passam pelo encorajamento ao maior uso da informação geográfica na 
Europa, a demonstração do valor das tecnologias SIG, o desenvolvimento de associações em todos os 
países europeus, a colaboração na implementação da infra-estrutura europeia (ESDI) e, não menos 
importante, a representação dos interesses europeus nas infra-estruturas mundiais.  

A missão desta organização exprime-se no seguinte texto: “To maximise the effective use of 
geographic information for the benefit of the citizen, good governance and commerce in Europe and 
to represent the views of the geographic information community. EUROGI achieves this by 
promoting, stimulating, encouraging and supporting the development and use of geographic 
information and technology”. 
 A EUROGI participou em todos os grandes projectos da Comissão Europeia na área dos SIG, 
desde o GINIE, aos ETeMII, GEOWEB-Europe, PANEL-GI, ESMI ou GISEDI Europe, fazendo-se 
representar Portugal na EUROGI através do Instituto Geográfico Português. 
 
3.7 Conclusões 
 
 A capacidade europeia de liderar a investigação em sistemas de informação geográfica é 
evidente, tendo sido inúmeras vezes os exemplos europeus a marcarem o avanço em áreas 
determinantes para a evolução a nível global. Por razões que se prendem com o tipo de propriedade e 
de governo existente na Europa, que origina uma grande fragmentação dos poderes administrativos e 
uma noção de propriedade da terra e de protecção aos valores individuais e sua privacidade, os SIG 
tiveram na Europa um terreno de crescimento culturalmente muito diferente do encontrado nos EUA. 
Esse facto explica em boa parte as diferenças de crescimento do ponto de vista das aplicações e dos 
projectos concretos de aplicação dos sistemas.  
 Por outro lado, a enorme capacidade comercial e de marketing do continente americano 
esmagou facilmente a concorrência europeia, deixando apenas alguns nichos de mercado ocupados 
por produtos locais. No entanto, o mercado potencial europeu é superior ao americano, o que justifica 

http://agile.isegi.unl.pt/
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o esforço dessas empresas em investir num continente que culturalmente lhes é desfavorável. Esse 
potencial poderá ser facilmente capitalizado a favor de uma indústria de aplicações europeia, desde 
que as infra-estruturas sejam implementadas. 
 Muitos dos avanços na ciência ocorreram em simultâneo na Europa e nos EUA e Canadá. E 
muitos dos cientistas envolvidos mantiveram fortes relações com ambas as correntes de investigação. 
Alguns dos cientistas que mais contribuíram para o avanço americano, como Michael Goodchild, 
eram e são europeus  e mantiveram fortes laços com os países de origem. Outros, como Jean-Claude 
Müller ou Andrew Frank, trabalharam em ambos os continentes (Rhind, 1998). Muitos estudaram ou 
desenvolveram projectos de investigação nos EUA, como Philip Parent, Marco Painho ou António 
Câmara. É difícil, senão impossível, separar completamente a história europeia da história global da 
informação geográfica, mas sabemos que a Europa teve aqui um papel decisivo que raramente lhe é 
atribuído. 
 
 
3.8 Resumo cronológico 
 
1950  Coppock usa um computador para classificar dados agrícolas  
          (talvez a primeira investigação de sempre em SIG)  
1952  Textos de Nordbeck sobre georeferenciação  
1954  Instituto de Meteorologia de Estocolmo produz cartas meteorológicas  
1954  Coppock usa computadores para analisar um inventário de terrenos  
1958  Bickmore defende o uso de computadores para dados geográficos  
1963  Atlas of Great Britain and Northern Ireland  
1964  Governo sueco decide implementar o cadastro dos terrenos  
1964  Bickmore e Boyle descrevem um sistema de cartografia automática  
          Inventam a primeira mesa digitalizadora de cursor livre  
1966  Criado o Land Register Committee na Suécia  
1967  Torsten Hagerstrand escreve sobre geografia e computação  
1967  Bickmore funda a Experimental Cartography Unit (ECU)  
1967  National Swedish Council for Building Research lança programa de investigação  
1968  No Ministry of Local Housing and Government é criado o software LINMAP  
1970  ECU publica standards de troca de dados  
1971  ECU produz o primeiro mapa colorido a nível global  
1973  Software vectorial Geographic Information Mapping and Manipulation System (GIMMS).  
1973  Ordnance Survey monta linha de produção para conversão de mapas em papel  
1975  Swedish Land Data Bank entra em funcionamento  
1983  Primeiro sistema comercial ARC/INFOv2 no Birbeck College 
1986  Conferência Auto Carto London  
1987  Holanda lidera a formação e investigação universitária na Europa  
1990  Conferência European GIS (EGIS) em Amsterdão  
1991  Workshop da ESF sobre investigação europeia em SIG  
1992  Grupo de trabalho estrutura o programa GISDATA  
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1993  Lançado o Programa GISDATA  
1993  Criada a European Umbrella Organization for Geographic Information (EUROGI)  
1998  Criada a Association Geographic Information Laboratories Europe (AGILE)  
2001  Início do Programa GINIE  
2002  Iniciativa INSPIRE da Comissão Europeia  
2003  Conferência de encerramento do Programa GINIE  
2004  Proposta INSPIRE de Directiva Comunitária  
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4 Evolução dos SIG em Portugal (até 1986) 
 

 
Os sistemas de informação geográfica em Portugal terão começado nos anos 70 (a partir de 

1971) de forma isolada em várias empresas e organismos da administração. Os sistemas mais 
conhecidos em funcionamento nessa época são os do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o do 
Gabinete da Área de Sines e o da Empresa Geral de Fomento. Estas duas últimas entidades 
desapareceram e, com elas, a possibilidade de reconstituir a história destes sistemas.  

Uma das consequências da estruturação do sistema de planeamento em Portugal, que ocorreu 
nos anos 1960, foi o reforço das funções de investigação do Estado e das Universidades, sendo criada 
em 1968 a Junta Nacional de Investigação Científica (JNICT) e, ao mesmo tempo, uma rede de 
organismos vocacionados para o estudo dos projectos previstos pelos Planos Nacionais de Fomento, 
nomeadamente, no âmbito do ordenamento do território. É neste contexto que são criados nos 
Ministérios os Gabinetes de Estudos de Planeamento de apoio ao Planeamento Central e realizados 
diversos trabalhos que, a partir dos anos 1970, podem ser considerados como situando-se na origem 
do advento em Portugal das novas tecnologias de informação geográfica (Machado, 2004). 

Este ambiente de iniciativas relativamente isoladas manteve-se até à constituição do grupo de 
trabalho que propôs, em 1986, a criação do Sistema Nacional de Informação Geográfica. A nomeação 
deste grupo, que analisaremos adiante, terá sido a primeira iniciativa de natureza governamental para 
agrupar, coordenar e desenvolver esforços no sentido de explorar as potencialidades do uso da 
informação geográfica nos vários níveis da administração. Neste capítulo iremos pois abordar as 
várias iniciativas conhecidas e identificadas, anteriores a 1986, que propiciaram o ambiente necessário 
ao arranque do conceito SNIG. 
 
4.1 Os pioneiros portugueses 
 
 Os trabalhos havidos no Gabinete da Área de Sines, que referiremos na próxima secção deste 
texto são tidos vulgarmente como o primeiro SIG português. Será eventualmente o primeiro a usar um 
software comercial ou, para não usar abusivamente o termo, comprado a uma entidade que conseguiu 
vender e distribuir pelo globo cerca de quinhentas cópias do referido programa, o SYMAP. No 
entanto, houve noutros locais experiências prévias de georeferenciação e produção de mapas, ainda 
nos finais da década de 60 (Gaspar, 2004). 
 Jorge Gaspar teve um primeiro contacto com SIG na Suécia, onde estudou e se pós-graduou, 
na segunda metade dos anos 60, com Torsten Hagerstrand, que foi um dos entusiastas dos “data 
machine”, os computadores (Gaspar, 2004). A Suécia, como vimos anteriormente, desde cedo se 
interessou pela nova Geografia quantitativa, neopositivista, quer na vertente dos modelos, quer na da 
cartografia automática, da cartografia numérica. Hagerstrand era sobretudo conhecido pelo seu 
esforço na divulgação do conhecimento científico, mais até do que pela vertente geográfica dos seus 
trabalhos. 

Na revista Finisterra, do Centro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras, Jorge 
Gaspar publicou um artigo (Gaspar e Hagerstrand, 1969) em co-autoria com Hagerstrand (publicado 
em 1969, mas escrito em 1967), dando conta da situação evolutiva da Geografia. A bibliografia desse 
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artigo menciona um título de 1955, que refere já a estatística, a fotografia aérea e os computadores. O 
conceito de SIG já estava a aparecer na Suécia em 1955, o que reforça a ideia de um forte 
desenvolvimento destas tecnologias no norte da Europa, desde a década de 50. 

 
4.1.1 O Atlas do Concelho de Loures 

 
A primeira aplicação destes conhecimentos adquiridos na Suécia não aconteceu em Sines 

mas sim no atelier do arquitecto Conceição Silva. Tomás Taveira, também arquitecto, foi aluno de 
Jorge Gaspar na Escola de Belas Artes, antes da deslocação para a Suécia, tendo sido através deste 
contacto que Gaspar integrou a equipa de Conceição Silva, participando nesse contexto em trabalhos 
de urbanismo (Gaspar, 2004). 

Uma das tarefas do grupo nessa fase foi o Plano de Urbanização de Évora. Embora nunca 
chegasse a ser aprovado (como aliás era costume na época), o levantamento de dados, embora manual, 
foi feito com base numa referenciação espacial por quadrícula, preparando a georeferenciação 
posterior dos dados. Foram pois usadas nesse plano tecnologias inovadoras para a época, 
nomeadamente fotografia aérea, na qual participou Silva e Castro (Gaspar, 2004), uma das pessoas 
que integrará mais tarde, em 1986, o grupo de génese do SNIG. 

Um outro trabalho dessa equipa liderada por Conceição Silva foi o plano de reabilitação 
urbana da área de Alcântara, onde também se usou a quadrícula como unidade de referenciação. Foi, 
no entanto, no “Inquérito 70” (que era um “Atlas” do concelho de Loures) que este grupo decidiu 
fazer o apuramento dos inquéritos com recurso a saídas cartográficas. O final da década de 60 e os 
primeiros anos 70 foram bastante profícuos do ponto de vista legislativo no que respeita à introdução 
de conceitos de planeamento municipal, processo iniciado com a publicação da Lei dos Solos e 
culminado em 1971, com o Decreto-Lei nº 560/71, de 17 de Dezembro, que previa a elaboração de 
planos de nível municipal. Conceição Silva conseguiu que lhes fosse adjudicado o plano do município 
de Loures (Gaspar, 2004). 

Foi então preparada uma georeferenciação dos dados deste projecto, usando a carta militar 
1:25000, tendo as amostras sido recolhidas em unidades de um Km2 e depois tratadas em unidades de 
10 hectares. Estas unidades tinham essencialmente que ver com a proporção dos caracteres da 
impressora de modo a formarem quadrados. Em 1969 este grupo tinha tido já um primeiro contacto 
com a empresa IBM, que se mostrou interessada no projecto. Tendo-se esta empresa empenhado 
bastante nessa colaboração, foi possível fazer pela primeira vez em Portugal um “Atlas” (neste caso de 
Loures) com dezenas de mapas feitos com símbolos de impressoras (Figura 9), uma vez não havia 
ainda plotters (Gaspar, 2004). A recolha e leitura dos dados foi feita com cartões de leitura óptica, 
aproveitando a experiência das Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (que desde os anos 50 
faziam a leitura dos contadores em cartões de leitura óptica, escritos com uma grafite especial). 
Assim, em Loures o inquérito foi também feito, para poupar tempo, sobre cartões de leitura óptica, de 
tecnologia semelhante aos de contagem de gás e electricidade que, numa segunda fase, eram 
perfurados de forma automática para permitir a sua leitura pelo computador. 
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Figura 9 - Carta do "Inquérito 70" do município de Loures 

(Fonte: Silva, 1970, Inquérito 70) 
 

Este trabalho, ainda existente nos arquivos da Câmara Municipal de Loures, é o primeiro 
exemplo conhecido de um sistema de informação geográfica português, ainda que usado num período 
delimitado de tempo para responder a um problema específico de análise. O facto de não ter sido 
mantido de forma continuada, como aconteceu no Gabinete de Sines, não lhe retira, em nosso 
entender, o valor de ter sido o primeiro projecto em que se fez a recolha, análise e impressão de dados 
geográficos com o auxílio de computadores, de forma estruturada, e ao longo de toda a cadeia de 
produção, recorrendo à georeferenciação por quadrícula. 
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4.1.2 Gabinete da Área de Sines  
 

Iniciado em 1971, como banco de dados de apoio à gestão do complexo portuário e industrial 
de Sines, o banco de dados do GAS integrava dados de natureza económica, social, demográfica e 
biofísica, com base num sistema de quadrícula que variava entre o decâmetro e o quilómetro quadrado 
(Machado, 2000).  

Da experiência do gabinete da Área de Sines terá resultado o primeiro e mais importante 
projecto no percurso dos SIG portugueses, porque englobou um conjunto de técnicos relativamente 
jovens que tiveram a oportunidade de conhecer as vantagens da utilização desta tecnologia. Pessoas 
como Jorge Gaspar, Leonor Gomes, Lurdes Poeira e muitos outros que, na altura, trabalharam no 
Gabinete da Área de Sines (GAS), tiveram a oportunidade de usar este tipo de tecnologia que os 
marcou e predispôs para a sua utilização e para o apoio ao seu desenvolvimento noutros organismos 
(Julião, 2004).  

Não havia conhecimento, por parte dos técnicos do GAS, de qualquer outro SIG em Portugal 
anterior ao deles, com excepção das experiências tidas por Jorge Gaspar nos projectos de Évora, 
Alcântara e Loures já referidos (Gaspar, 2004). Este último trabalhava ainda com Conceição Silva 
quando foi criada a equipa do Gabinete da Área de Sines. Conhecia previamente António Martins (da 
Comissão de Planeamento de Lisboa), que veio a chefiar o gabinete, assim como o arquitecto Câncio 
Martins, pelo que foi convidado a integrar a equipa do plano, com o objectivo de iniciar o que se veio 
a chamar o “banco de dados” do GAS (Gaspar, 2004). Foram então procurados técnicos da área da 
informática, tendo sido contratados para o gabinete, Dias Coelho e, mais tarde, uma sua aluna, Leonor 
Gomes (Gaspar, 2004). 

Na altura, os modelos usados, segundo Jorge Gaspar (2004), eram os de alocação de 
actividades, ainda deterministicos. Por influência de Gaspar e Coelho (que conheciam o trabalho do 
inglês Alan Wilson e do próprio Torsten Hagerstrand) foram sendo introduzidos os conceitos de 
programação linear aliada ao indeterminismo, em métodos estocásticos. Estes modelos permitiam 
simular várias hipóteses de desenvolvimento de uma cidade nova, o que foi um avanço face ao 
modelo determinístico usado até essa altura (Gaspar, 2004). 

António Martins e Câncio Martins (Rosas e Brito, 1996) tinham boa opinião sobre o trabalho 
que era desenvolvido no “banco de dados”, pelo que o clima institucional era excelente no Gabinete 
de Sines (Gomes, 2004). Este terá sido, a par da autonomia técnica e financeira vivida pelo gabinete, 
um dos factores de sucesso na implementação destas novas tecnologias em Sines. 

Do ponto de vista informático, os ficheiros encontravam-se interligados e era possível a sua 
actualização. Para a produção de mapas, o software usado foi o SYMAP, o SYMVU e, eventualmente, 
o GRID (que não nos foi possível confirmar).  A compra do software SYMAP ocorreu em 1973, tendo 
sido adquirido pelo GAS com alguma facilidade, dada a autonomia financeira de que dispunha 
(Gomes, 2004). Sendo um programa desenvolvido por arquitectos paisagistas, as funcionalidades 
disponíveis no SYMAP (desenvolvido no Harvard Lab) eram orientadas para tarefas específicas de 
paisagismo: cálculo de pontos de vista, visualização e operações de sobreposição. Corria num 
computador UNIVAC 1 100 (Machado, 2000). A unidade começou por ser a escala 1:25000 e depois 
passou a ser a do levantamento próprio, que era a escala 1:1000.  

Esta base de dados serviu de apoio a outras instituições da administração central e Comissões 
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de Coordenação Regionais (Machado, 2000), sendo que o gabinete dependia directamente da 
Presidência do Conselho de Ministros e era financiado pelo Orçamento do Estado (Gomes, 2004). 

Figura 10 - Carta do Atlas de Symap  

(Fonte: GAS, 1978, Atlas de Symap) 
 
A abordagem aos SIG no gabinete não foi estruturada numa perspectiva de implementação 

clássica de um Sistema de Informação, mas houve desde logo a noção de que os SIG iriam afectar as 
organizações. Os técnicos envolvidos perceberam desde o início que havia grandes potencialidades 
nestes sistemas, enquanto ferramentas de apoio à decisão, objectivo essencial deste tipo de tecnologia 
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(Gomes, 2004). 
Leonor Gomes trabalhava na área de base de dados e representação, com programação em 

FORTRAN, enquanto a base de dados era alimentada sobretudo por Jorge Gaspar e a sua equipa de 
quatro geógrafos, que faziam os inquéritos e trabalhos de campo. A recolha dos dados era logo feita 
em formato digital, não se colocando aqui o problema de conversão de dados já existentes para 
formatos digitais. Embora não fosse ainda um Sistema de Gestão de Bases de Dados (tal como os 
conhecemos agora), os valores de cada variável eram programados em FORTRAN, pelo que os dados 
eram desde logo formatados e guardados em formato digital (Gomes, 2004). 
 Não foi possível estabelecer uma relação precisa entre o peso da recolha e do tratamento dos 
dados, nem uma ideia dos custos envolvidos em hardware e software, mas Leonor Gomes (2004) 
confirma que a recolha foi bastante pesada, consumindo bastante tempo e recursos. A performance do 
hardware era perfeitamente adequada ao pretendido, pelo que tinham um bom equipamento para o 
software da época. Não existiam limitações evidentes de hardware, uma vez que o software era 
também pouco exigente nesse aspecto (Gomes, 2004). 
 
4.1.3 Empresa Geral de Fomento 
 

A Empresa Geral de Fomento era uma empresa de investigação do grupo CUF e terá iniciado 
entre 1972 e 1974 a utilização de um software matricial, correndo sobre um sistema WANG V580. 
Este sistema reunia dados multidisciplinares dispersos por vários organismos, nomeadamente 
referentes a clima, solos, altimetria, coberto vegetal e áreas urbanas (Machado, 2000). A quadrícula 
usada neste sistema era de 2x2 Km ou 10x10 Km, cobrindo o país, com algumas áreas detalhadas a 
100x100 metros. A impressão de mapas, à semelhança do Gabinete de Sines, recorria a impressoras de 
caracteres, a tecnologia disponível na altura (Machado, 2000). 
 
4.1.4 Base de dados do CEP-DCP / CIUR 
 

No início dos anos 1970, no Centro de Estudos de Planeamento (CEP) do Secretariado 
Técnico da Presidência do Conselho, foi criada a oportunidade de estabelecer os primeiros contactos 
com as emergentes novas tecnologias de informação geográfica (Machado, 2004). O CEP nasceu com 
o objectivo de apoiar a Presidência do Conselho na elaboração dos “planos de fomento”. Este 
organismo foi mais tarde, em 1976, substituído nas suas funções pelo Departamento Central de 
Planeamento que, no entanto, manteve a mesma linha de actuação no aperfeiçoamento da base de 
dados existente. 

Entre as missões realizadas, envolvendo as principais universidades e organismos de 
planeamento europeus, foi estabelecida colaboração, entre outros, com o “Department of the 
Environment” de Londres. Numa parceria entre serviços públicos e universidades, incluindo 
contribuições norte-americanas, diversos especialistas encontravam-se nessa altura a desenvolver e a 
aplicar entre outros, o programa LINMAP, concebido para representação gráfica dos resultados do 
último Recenseamento da População do Reino Unido. Este programa é percursor, na Europa, dos 
processos de produção de cartografia automática realizada com o auxílio de computador (Machado, 
2000). 
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Também com a Universidade de Cambridge, principalmente com o seu Centro de Estudos 
“Land Use and Built Form Studies” (LUBFS), foi estabelecida estreita colaboração, no sentido de 
aplicar a cidades portuguesas alguns dos modelos matemáticos urbanos em desenvolvimento na 
América do Norte e Reino Unido (Machado, 2004).  

Entre a tecnologia usada, contava-se o programa SYMAP, concebido pelo Harvard Lab, 
assim como o SYGRAPH e SYMVU (em 1978 e 1979). A linguagem de programação era o 
FORTRAN, correndo sobre computadores potentes para a época, como o UNIVAC 1100 (do GAS) e 
o WANG 2200 NVP/64K (do DCP) e, no início dos anos 80, o IBM 4331/16Mb (também do DCP). 
Todos estes equipamentos informáticos constituem exemplos das ferramentas com que, nalguns locais 
ligados ao planeamento e administração, se trabalhava nessa altura em projectos urbanos e regionais 
(Machado, 2004). 

Embora o sistema do CEP-DCP nunca tenha tido meios para impressão ou representação da 
informação georeferenciada, esta preocupação esteve sempre presente, tendo-se recorrido a outros 
organismos (IST e SCE) para a produção de mapas. O exemplo mais conhecido será o do mapa de 
população residente do país em quadrícula de 1x1 Km, feito à escala 1:500000, com base no 
recenseamento de 1970 (Machado, 2000). Os Censos ofereciam resultados muito precários, e o INE 
demorou praticamente 10 anos a publicar os resultados de 1970, devido à inexistência de milhares de 
boletins. Só foram publicados, por isso, os dados relativos à população residente a nível de concelho. 

Este projecto obrigou a trabalhos de campo significativos, uma vez que foi necessário 
percorrer o país, fazendo corresponder a toponímia constante do recenseamento à sua localização 
geográfica, que muitas vezes não constava em nenhuma das cartas disponíveis (Machado, 2004). Para 
este efeito o Serviço Cartográfico do Exército disponibilizou muitas das suas capacidades humanas e 
materiais.  

Dois outros trabalhos referenciados por Machado (2002) consistem num estudo sobre 
“Desequilíbrios Regionais” e noutro denominado “Migrações Pendulares e Unidades Geográficas de 
Emprego” (CEP, 1978), que reuniram quantidades consideráveis de variáveis, sempre 
georeferenciadas, neste último exemplo usando uma quadrícula de quilómetro quadrado. 

Em 1977, por proposta do CEP, é criada na JNICT a Comissão para a Investigação Urbana e 
Regional (CIUR), à imagem de outras Comissões criadas especificamente, para os outros grandes 
domínios científicos. Esta Comissão, tal como muitas das restantes, embora não tivesse sido extinta 
formalmente, funcionou até 1986, ano em que iniciou em pleno as suas funções um novo Governo. O 
saldo do trabalho realizado havia-se traduzido em resultados importantes, em termos da coordenação 
da investigação científica urbana e regional (Machado, 2004). 

Com efeito, os objectivos desta Comissão haviam consistido em promover a investigação 
urbana e regional em Portugal, identificar e cobrir principais lacunas da investigação, mobilizar os 
melhores técnicos existentes no sentido de representar condignamente Portugal nas principais 
conferências e iniciativas especializadas internacionais. Cada um dos organismos públicos envolvidos 
na problemática urbana e regional designava os seus representantes entre os técnicos mais 
qualificados para cada tema. A orgânica instituída compreendia um Presidente e um Vice-Presidente, 
bem como coordenadores dos grupos de trabalho, para além dos serviços de Secretariado que eram 
prestados pela JNICT. Todos os dirigentes eram eleitos pelos representantes de cada organismo 
(Machado, 2004). 
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Universidades, laboratórios de estado e ministérios conviveram e trabalharam em conjunto no 
lançamento de várias conferências nacionais e internacionais, bem como participaram em vários 
projectos, prestando ainda funções consultivas de carácter oficial, para além da gestão corrente dos 
fluxos de informação nacional e internacional, nomeadamente, a que se relacionava com o inventário 
dos projectos em curso. 

A CIUR tornou disponíveis e divulgou as experiências dos organismos públicos e 
universidades que na altura desenvolviam bases de dados gráficas e alfanuméricas para planeamento 
regional e urbano, nomeadamente, o Gabinete da Área de Sines (GAS), o Departamento Central de 
Planeamento (DCP), a Empresa Geral de Fomento (EGF), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC), o Serviço Cartográfico do Exército (SCE), o Instituto Geográfico e Cadastral (IGC), o 
Instituto Nacional de Estatística (INE) e as Comissões de Coordenação Regional. 

Foi também no âmbito da CIUR que, em Maio de 1980, nas “Jornadas de Reflexão sobre 
estatísticas para a investigação urbana e regional” realizadas no LNEC, pela primeira vez foi proposto 
ao INE a adopção de um conceito utilizado correntemente a partir de 1991: as Bases Geográficas de 
Referenciação da Informação (BGRI). A tentativa de representação por quadrícula de 1x1 km 
realizada parcialmente com base nos dados censitários de 1970 foi assim aplicada pelo INE aos 
Recenseamentos de 1991 e 2001, envolvendo desta última vez, não apenas uma variável, a população 
residente, como para 1970, mas cerca de 80 (Machado, 2004).  
 
4.1.5 Base de Dados para Análise Regional (BDAR) do CEG-LNEC  
 

A partir de 1980, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil colaboraram no desenvolvimento de uma base de dados georeferenciados, 
organizados numa estrutura de três níveis: base de dados, dicionário de dados e programas de 
tratamento e saída de resultados. Enquanto a base de dados continha realmente os valores das 
variáveis, o dicionário identificava as entidades e relações de base, e os programas de tratamento 
produziam estatísticas, organizavam os resultados e produziam os gráficos e cartogramas necessários. 

A unidade geográfica era o concelho, de menor resolução que as bases atrás referidas, mas 
incluía 150 variáveis a este nível e 350 para o distrito, o que era um número de temas considerável 
para a época (Machado, 2000). As variáveis abrangiam áreas diversas como a demografia, turismo, 
educação ou saúde e era possível a sua agregação por distritos ou regiões. 

O processamento era feito com recurso ao computador DEC-10 (DBMS 10) do LNEC, onde 
tinha havido já experiências com mesas digitalizadoras, bem como uma licença do SYMAP e de 
outros softwares na fase posterior a 1986.  
 
4.1.6 Detecção remota no LNEC 
 

A utilização de imagens de satélite em Portugal iniciou-se muito pouco tempo após o 
lançamento do primeiro satélite Landsat americano (então designado ERTS). Logo em 1976, foi 
realizado em Lisboa um primeiro seminário sobre técnicas de detecção remota, altura em que Nabais 
Conde apresentou um trabalho de cartografia temática relativo à actualização da tectónica do território 
continental, recorrendo a imagens obtidas por satélite (Machado, 2004). 
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 Terá sido, no entanto, a Comissão Permanente de Estudos do Espaço Exterior da JNICT, 
criada em 1970, a grande promotora, segundo João Machado (2004), das tecnologias de detecção 
remota, nomeadamente, ao promover a realização de três seminários em Portugal sobre o tema, em 
1976, 1978 e 1980. Esta Comissão terá organizado também cursos de avançados de processamento 
digital de imagem (numa altura em que ainda não havia sequer equipamentos em Portugal deste tipo), 
bem como promovido a formação de técnicos portugueses em países estrangeiros. Promoveu ainda 
alguma cooperação entre entidades nacionais de modo a possibilitar a aquisição de competências na 
área da detecção remota, tendo cabido ao LNEC a tarefa de se equipar com a tecnologia necessária ao 
processamento das imagens, abrindo a sua utilização à comunidade científica em geral. 
 Numa primeira fase recorreram a sistemas informáticos convencionais, mas em 1983/84, o 
LNEC conseguiu instalar o seu próprio sistema de processamento de imagens, com visualização 
colorida (Henriques, cit. por Machado, 2000). 
 Quando, em 1985, a Comunidade Europeia lança o projecto Corine – Land Cover, foi 
possível organizar rapidamente uma equipa para trabalhar no estudo de viabilidade da metodologia 
proposta, realizado numa área do Sotavento Algarvio (Machado, 2004). Nesta altura, as agências de 
cartografia dos restantes países europeus não estavam a utilizar ainda as técnicas de detecção remota, 
pelo que o trabalho produzido na fase de testes em Portugal terá contrastado positivamente com o 
realizado noutros países europeus. Portugal foi assim o primeiro país da Comunidade Europeia a 
aplicar a metodologia do projecto Corine a todo o território nacional (Machado, 2004). 
 
4.2 As universidades e o ensino da Geografia 
 
 Quase todas as universidades portuguesas acordaram tarde (a partir de 1998) e com pouco 
interesse para a problemática do ensino formal dos Sistemas de Informação Geográfica. Exceptua-se a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, que deu os primeiros passos logo no início dos 
anos 80. Os departamentos de Geografia só despertaram para a problemática dos SIG uma década 
depois de haver sistemas a funcionar (Fernandes, 2004).  

Ora, como vimos, o primeiro artigo conhecido escrito sobre informação geográfica em 
Portugal é da co-autoria de Jorge Gaspar, que trabalhou no Gabinete de Sines e, numa altura em que 
quase não havia computadores, já fazia algumas experiências na área da georeferenciação (Bento, 
2004). No entanto, nem mesmo Jorge Gaspar, que é uma pessoa inquestionável como pioneiro da 
utilização destes sistemas, foi depois capaz de, na sua faculdade, fazer desenvolver o ensino dos 
sistemas de informação geográfica. Isto sugere que o enquadramento cultural, científico e financeiro é 
bastante adverso nalgumas universidades á emergência deste tipo de competências (Bento, 2004).  

Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o ensino da cartografia desenvolveu-se 
bastante ao longo da década de 80, mas foi sempre uma cartografia abordada na perspectiva da 
semiótica, da representação cartográfica, na tradição francesa. O ensino da cartografia foi-se 
aperfeiçoando, desenvolvendo a sua própria temática, sempre influenciado pela escola francesa e por 
professores que estudaram em Estrasburgo e em Paris, que trouxeram essas influências para a 
Faculdade de Letras de Lisboa (Gaspar, 2004). A cartografia foi incorporada no ensino da Geografia 
desde os primeiros anos, no ensino universitário mais básico, mas não se investiu na utilização de 
computadores. Jorge Gaspar poderia ter tido um papel determinante na divulgação destes conceitos 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

67 

nos meios académicos, mas preferiu apostar mais na afirmação dos métodos quantitativos e na 
modelística na Geografia Humana do que na insistência no ensino dos SIG. O seu interesse pelos SIG 
sempre foi significativo, mas desenvolvido de forma paralela ao ensino (Gaspar, 2004) e ao próprio 
Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. 

Esta passividade dos vários departamentos de Geografia terá a ver com a resistência a uma 
nova tecnologia, com a resistência ao trabalho em áreas novas e não controladas pelos professores que 
detêm num dado momento o poder decisório. A título de exemplo, referimos um projecto de avaliação 
climática no Guadiana que necessitou de apoio na área da informação geográfica, embora o essencial 
do projecto fosse de Geografia Física. O que era expectável na altura era que a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, neste caso o Centro de Estudos Geográficos, tivesse em si mesmo as 
competências capazes de levar o projecto por diante. Como tal não aconteceu, foi solicitada a 
colaboração do IST, o que veio a ocorrer. Não sendo possível o cenário mais natural, seria de esperar 
que o CEG tivesse coordenado o projecto, mas também não houve agilidade para essa coordenação, 
acabando por ser o IST também a coordenar o projecto, numa clara distorção do que deveria ter sido 
(Bento, 2004). 

No entanto, a falta de interesse pela tecnologia e ciência emergente não foi inteiramente 
generalizada. Nalgumas universidades, nomeadamente as de cariz mais técnico, como o IST e a UNL, 
parece ter havido uma maior predisposição para novas tecnologias ou, pelo menos, tolerância para 
com as novas ideias. Quando Raquel Soeiro de Brito criou o curso de Geografia na UNL, em 1980, 
incluiu na licenciatura uma cadeira de informática que evoluiu rapidamente para disciplina específica 
sobre SIG, no quarto ano da licenciatura (Brito, 2005). Foi uma disciplina que começou por funcionar 
apenas no papel (Julião, 2004), já que o custo da tecnologia era extremamente elevado nessa altura. 
Obter um computador tornou-se uma batalha, que ultrapassava a questão financeira, sendo Raquel 
Brito interpelada várias vezes sobre a necessidade de dispor de um computador (Brito, 2005). Ainda 
assim, os alunos trabalhavam conceptualmente um SIG sobre um modelo de dados raster, aplicando 
todos os conceitos fundamentais à sua aprendizagem. 

As diferenças de abordagem dos SIG entre universidades pode exemplificar-se de modo 
simples: na Universidade Nova de Lisboa existem disciplinas isoladas no curso de Geografia sobre 
informática e informação geográfica desde 1980, mas em contrapartida na Universidade de Lisboa só 
desde o ano de 2000 existe uma licenciatura com cadeiras dedicadas aos SIG. As universidades de 
Coimbra e do Porto seguiram a mesma linha de orientação da Universidade de Lisboa, pelo que 
também não se preocuparam em introduzir os SIG nos seus cursos de licenciatura (Brito, 2005). 

Também se pode questionar esta falta de adesão ao ensino dos SIG por parte das 
universidades, ainda com mais relevância, em relação aos núcleos de engenharia geográfica. As 
faculdades que ensinavam Geografia, há muito tempo que tinham separado a engenharia geográfica da 
Geografia (Gaspar, 2004). Curiosamente, também as que ensinavam engenharia geográfica terão feito 
a mesma separação, pelo que os SIG acabaram sem ter, em Portugal, uma raiz académica definida.  

A engenharia geográfica é, tradicionalmente, uma licenciatura atribuída em pequenos núcleos 
de departamentos de matemática, nas Faculdades de Ciências. As escolas de engenharia habitualmente 
não têm uma licenciatura em engenharia geográfica (Bento, 2004). Ora um curso de engenharia 
geográfica deveria ter noções fortes de detecção remota, sistemas de informação, processamento e 
gestão de imagem, o que não aconteceu nos cursos iniciais ministrados por estas escolas. Os SIG 
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sempre estiveram mais ligados ao ensino do urbanismo, do ambiente, da engenharia do ambiente, da 
engenharia civil, porque foi mais do lado das aplicações, do que do lado dos fundamentos, quer da 
Geografia, quer da engenharia geográfica, que os sistemas de informação geográfica se 
desenvolveram (Bento, 2004).  

A partir de certa altura, as poucas universidades que tinham aderido ao uso e ensino dos SIG 
tiveram de assumir o papel de criação dos núcleos centrais de conhecimento (Costa, 2004). Houve 
empresas que se constituíram a partir nas universidades ou de pessoas que saíram das universidades. 
Várias empresas nasceram e cresceram dentro dos próprios muros dos Campus universitários, como 
aconteceu na Faculdade de Ciência e Tecnologia da UNL, ou a partir de pessoas com fortes ligações 
às universidades, como foi o caso de vários professores e assistentes do IST. O papel destas 
universidades na sistematização do conhecimento e no suporte a iniciativas, quer na administração, 
quer no campo empresarial, foi enorme e de uma importância vital para todo o percurso que se seguiu 
ao despontar do SNIG, em 1986.  

Ainda assim, para muitos dos profissionais actualmente reconhecidos nesta área, 
especialmente os que iniciaram o contacto mais cedo, não houve nenhuma influência por parte das 
respectivas universidades em os conduzir para este tipo de trabalho. O contacto com os SIG aconteceu 
geralmente já no mercado de trabalho, em situações reais de trabalho, e não surgiu orientado pelas 
universidades (Gomes, 2004). Um outro grupo de profissionais, mais novos, que hoje ocupam lugares-
chave nas entidades que lidam de forma mais intensa com informação geográfica (bastará consultar a 
nossa lista de entrevistados) tiveram contacto com SIG nos bancos das faculdades. Estes passaram, 
quase todos, ou pelo Instituto Superior Técnico ou por uma das duas faculdades da Universidade 
Nova de Lisboa mais ligadas a esta área de conhecimento: a FCT e a FCSH. Foi aqui e não nas 
Faculdades de Geografia, que se deu forma a um corpo de técnicos, investigadores e académicos que, 
durante uma década e meia, mudaram a face da informação geográfica portuguesa. 

 
 
4.3 Administração pública e preocupações ambientais 
 
 O caso de estudo paradigmático da entrada dos SIG na administração pública de forma mais 
estruturada, deu-se na área do ambiente, na então Direcção Geral da Qualidade do Ambiente (actual 
Instituto do Ambiente), fruto de algumas coincidências proveitosas que permitiram a constituição de 
uma equipa motivada, apoiada ao mais alto nível político. O IA teve depois uma grande dinâmica 
nesta área, quem sabe se pelo facto de Leonor Gomes ter tido a possibilidade do contacto com os SIG 
na altura do Gabinete de Sines (Julião, 2004).  

Quando o Projecto de Sines acabou, Leonor Gomes, que tinha saído previamente da 
Gulbenkian, um organismo também com alguma capacidade de inovação, não ficou agradada com a 
reintegração num serviço da administração pública tradicional. Foi aconselhada a tentar a área do 
ambiente, uma vez que era uma área nova e onde existiam algumas potencialidades de inovação. 
Acabou por entrar na DGQA por sugestão de Carlos Pimenta que, não só a convidou a aderir ao novo 
projecto, como lhe terá sugerido que trouxesse mais técnicos da equipa de Sines, uma vez que já 
estavam familiarizados com os procedimentos de georeferenciação (Gomes, 2004).  

Havia, como vemos, na DGQA já nessa época, uma preocupação com a representação 
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geográfica dos dados, pelo que Leonor Gomes, que era Chefe de Divisão em Sines, trouxe a sua 
divisão completa (cerca de 11 pessoas) para o Ministério do Ambiente. Esta transferência ocorreu em 
1986 e, também em 1986, foi trazida dos EUA uma cópia do PC Arc/INFO, oferecida pela ESRI, por 
ser a primeira e a título de divulgação. Foi a primeira cópia deste software que veio para Portugal 
(Gomes, 2004), tendo mais tarde sido obtida uma outra cópia de Arc/INFO (Painho, 2004). Foi 
também nesta altura que Marco Painho ingressou na DGQA, para trabalhar no arranque do Sistema de 
Informação da Qualidade do Ambiente (SIQA), após um mestrado com Julius Fabos, em 
Massachussets (que mais tarde veremos como consultor do grupo de trabalho do SNIG). 

Nesta fase surge também o Atlas do Ambiente, que já existia em papel desde os anos 70 e 
que, aquando destas alterações na DGQA, em 1986, se quis imediatamente informatizar e 
disponibilizar (Gomes, 2004). O esforço feito na divulgação do Atlas do Ambiente enquanto 
cartografia de base uniforme, nomeadamente a Carta Administrativa, que foi a primeira e talvez única 
carta administrativa (até há pouco tempo) à escala 1:250000 disponibilizada para todo o país, foi 
significativo, disponibilizando a informação e estimulando as pessoas a que a usassem, a custo zero. 

Figura 11 - Portal do Atlas do Ambiente em versão estática 
(Fonte: Instituto do Ambiente, 2005, http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp ) 

 
O Atlas do Ambiente, ainda na versão em papel, tinha tido a sua génese em 1972, no Grupo 

de Trabalho do Atlas do Ambiente, criado no seio de uma comissão entretanto extinta, a Comissão 
Nacional do Ambiente. Este grupo de trabalho, de natureza interdisciplinar integrava pessoas de várias 
formações, de modo a abranger os vários temas e os vários organismos com envolvimento na 

http://www.iambiente.pt/atlas/est/index.jsp
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produção da cartografia. As cartas em papel eram publicadas à escala 1:1.000.000, tendo sido 
elaboradas, até 1993, seis dezenas de cartas diferentes (Painho et al, 1993). 

A Direcção Geral do Ambiente (DGA) decide entretanto, em 1987, desenvolver um sistema 
de informação geográfica que, numa primeira fase, deu apoio à DGQA nas tarefas que lhe estavam 
incumbidas, com destaque para o projecto da Rede de Aquisição e Monitorização de Dados do 
Ambiente, já iniciado em 1986, e na constituição da Base de Dados, com o objectivo da sua integração 
no Sistema de Informação da Qualidade do Ambiente (Painho et al, 1993). 

As cartas em papel do Atlas começaram a ser digitalizadas em 1986, num primeiro teste ao 
processo de digitalização que, como seria de prever, enfrentou vários problemas de inconsistências 
dos dados, alguns provenientes das cartas originais (que foram elaboradas, impressas e armazenadas 
em épocas e contextos diferentes), outros da própria técnica de digitalização e dos vários operadores 
que executaram o projecto. A própria evolução do território, sobretudo nas áreas mais sujeitas a 
mudanças, como os estuários dos rios ou  a linha de costa, motivou a necessidade de correcções tendo-
se optado, por exemplo no caso dos limites do país, pela última versão disponível, sendo esta 
digitalizada uma vez e usada em todas as outras cartas (Painho et al, 1993). 

O Atlas do Ambiente começou por ser disponibilizado em disquetes e depois em disco 
compacto, sendo acompanhado de vários ficheiros de metadados, quer para cada tema ou carta, quer 
para o pacote completo, com informação vária: índice, folheto informativo e ficha de utilizador 
(Painho et al, 1993). Desde 1996, em formato estático (Figura 11) e desde 2001 em formato dinâmico 
(Machado, Cabral e Painho, 2002), o Atlas passou a estar disponível online, quer através da página do 
Instituto do Ambiente, quer através de um servidor do ISEGI, permitindo, além da possibilidade de 
descarregar um ou mais temas em ficheiros compactados, consultas dinâmicas de vária ordem, 
recorrendo a sobreposição de temas e operações de ampliação relativamente simples. À data em que 
escrevemos, o valor médio de ficheiros descarregados ronda os 5000 por mês, o que atesta o interesse 
ainda mantido por este produto, para determinado tipo de trabalhos, por uma faixa alargada de 
cidadãos. 

Em simultâneo com a DGA, o LNEC mantinha projectos e actividade de investigação na área 
do ambiente, alguma da qual em contacto com entidades estrangeiras. Por exemplo, o contacto de 
João Ribeiro da Costa com os SIG começou nos EUA, na Universidade de Cornell, no contexto de um 
trabalho do LNEC sobre gestão de bacias hidrográficas, em 1983. As pessoas mais activas no LNEC  
nesta área e naquela época, seriam Rui Gonçalves Henriques e Eduardo Sousa, usando primitivas 
gráficas para fazer a georeferenciação dos dados, dado que não havia ainda boas ferramentas de SIG, 
que só apareceram disponíveis no mercado depois de 1986 (Costa, 2004). 

Um projecto dessa fase inicial foi o NATO POWATERS, em 1983, em que além de João 
Ribeiro da Costa, trabalhou também António Câmara, em optimização de redes de ETAR. Terá sido 
este um dos primeiros trabalhos de António Câmara, após o seu regresso dos EUA, onde tinha 
trabalhado em sistemas ligados à georeferenciação de linhas de alta tensão (primeiro trabalhou ainda 
no Sistema de Gestão da Qualidade da Água do Estuário do Tejo). Como referimos, até 1986 tinham 
mesmo de desenhar os rios, desenhar as bacias hidrográficas, as ETAR, com primitivas gráficas 
(Costa, 2004). 

A partir de 1986, houve contacto com o ArcINFO e também com os técnicos que transitaram 
de Sines para a DGQA. Começa então uma fase nova em que se deixou de fazer programação para 
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georeferenciar, para passar a desenvolver análises sobre verdadeiros sistemas de informação 
geográfica. Foram então usados no LNEC o GRASS, o IDRISI e depois o ArcView. Neste 
laboratório, sempre se trabalhou com modelos raster e vectoriais, em simultâneo, argumentando que 
dissociar as duas coisas não faz grande sentido (Costa, 2004). 
 
4.4 O início nas autarquias 
 

O município de Oeiras é tido como o primeiro município a usar sistemas de informação 
geográfica, sempre referido quando se fala nos projectos pioneiros de aplicação de sistemas de 
informação geográfica à gestão municipal, sendo provavelmente o mais relevante na época e aquele 
que soube sempre manter-se na liderança dos municípios ao longo das últimas duas décadas. No 
entanto, quando o projecto de Oeiras foi iniciado, o município de Almada tinha já começado a  
trabalhar na mesma área. O Projecto Sistema Informação Geográfica do Município de Almada, teve o 
seu inicio em 1985, por iniciativa dos SMAS e CMA, devido à necessidade de gerir os sistemas de 
abastecimento de água, com a informação georeferenciada, aproveitando toda a informação gráfica e 
alfanumérica, dispersa nos vários departamentos, nomeadamente, ficheiros de consumidores de água e 
de licenciamento urbanístico (Beira, 2005). A sua visibilidade a nível nacional foi, no entanto, menor 
do que a do projecto de Oeiras, iniciado dois anos mais tarde, não obstante a divulgação efectuada 
pelos técnicos de Almada em comunicações a inúmeros congressos, encontros e cursos, alguns 
promovidos pelo próprio CNIG. 

Na Câmara Municipal de Oeiras começou-se em 1987, tendo tido inauguração experimental 
em 1989, e continuando aparentemente a ser o projecto com maior nível de experimentação e de 
diversificação. 

A primeira experiência em Oeiras foi com um produto da Siemens chamado SYCAD. Na 
altura terá sido uma aprendizagem importante, na  perspectiva da estruturação dos dados. Estava-se 
numa etapa da vida desta tecnologia muito próxima da fase do desenvolvimento, as ferramentas eram 
todas muito cruas, mas o trabalho serviu para perceber as potencialidades que tinha e a lógica da 
integração de dados gráficos com dados descritivos (Fernandes, 2004). O grupo de trabalho fez ainda 
um projecto piloto com essa tecnologia, que se veio a revelar totalmente inoperacional para aquilo que 
já eram os objectivos na época. Fizeram então uma consulta ao mercado e optaram por uma solução 
que na altura foi o Intergraph, com um concurso lançado em 1986, tendo em 1987 começado a 
trabalhar com a nova solução (Fernandes, 2004). 

Havia na equipa de Oeiras a perspectiva de que o SIG iria alterar a estrutura orgânica da 
Câmara Municipal, pelo que, quando se começou o projecto, foi feito um estudo aprofundado daquilo 
que seriam as implicações na estrutura da autarquia da utilização desta tecnologia. A forma 
preocupada com que as pessoas reagiram ao aparecimento desta iniciativa foi sintomática das suas 
potenciais consequências, tendo havido muitas resistências (Fernandes, 2004). O projecto estava 
centrado num departamento de estudos da CMO, uma área autónoma em relação aos departamentos 
que habitualmente lidam com este tipo de informação nos municípios, que são os de gestão 
urbanística.  

O projecto implicava, pela injecção de tecnologia que envolvia, uma transparência a que 
ninguém estava habituado. O “poder” dos serviços não decorria do poder de darem informação, mas 
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sim do facto de a terem e não darem. (Fernandes, 2004). Na CMO, a visão de um sistema de 
informação geográfica, nunca foi, como é muito comum noutros municípios, a de um sistema de apoio 
ao licenciamento de obras particulares. Como explica António Fernandes (2004): “...nada disso 
funciona se não houver uma base de dados séria e uma diversidade temática para responder ao que é o 
dia a dia duma câmara municipal. Ou reponde ao que são as necessidades de um município, ou, se é só 
para fazer licenciamento, também serve, mas isso são só 5% da questão.” 
 Quando arrancou a fase experimental em 1989, e mesmo sem a ajuda dos serviços internos da 
autarquia, foi possível dar mais informação aos serviços dentro da câmara do que eles alguma vez 
tinham tido. A forma de cativar as pessoas neste município foi fornecer-lhes dados sem pedir nada em 
troca, que era um coisa a que os departamentos não estavam habituados. A parte humana da estrutura 
orgânica ficou rendida a essa evidência, mas o apoio político tinha sido total desde o início. 

Relativamente à visão do seu presidente, “...eu não tenho dúvida que ele percebeu logo 
imediatamente a importância do projecto na gestão da câmara. Tanto que fui sempre apoiado 
incondicionalmente, nas propostas que apresentei nesta área.” (Fernandes, 2004). Esta visão rara, 
sobretudo atendendo à época embrionária que se vivia, ditará o sucesso deste caso de estudo que, 
passado mais de uma década e vários programas de apoio aos municípios, continua a ser o exemplo de 
maior sucesso português. 
 Do ponto de vista de financiamento, foram obtidas verbas comunitárias para estas iniciativas, 
tendo Oeiras conseguido aproveitar quase a totalidade do dinheiro disponível para a Área 
Metropolitana de Lisboa, uma vez que nenhum dos outros municípios tinha na altura qualquer 
iniciativa, Lisboa incluída. Estes fundos comunitários chegaram, nalguns casos a 90% a fundo 
perdido. Para além da vontade política e das especificações técnicas do projecto, esse dinheiro 
permitiu dar um grande impulso (Fernandes, 2004). Quando o programa de financiamento Prosig 
surgiu, o projecto de Oeiras estava muito para além dos outros municípios.  

A recolha de dados foi ainda feita por digitalização em mesas digitalizadoras. A percentagem 
de 80% de custos para recolha de dados e 20% para tecnologia, habitualmente considerada como 
referência nos projectos correspondeu grosseiramente ao que foi investido em Oeiras. Segundo 
Fernandes (2004), este projecto tinha uma lógica de manutenção bem definida, o que permitiu que os 
dados fossem sempre os melhores possíveis a cada momento.  

Quando Oeiras arrancou, tinha várias visitas de pessoas de outros municípios por semana. 
Isso demonstra a importância que o projecto teve junto dos restantes autarcas e é parte da razão para o 
aparecimento da Municípia. Foi essa postura de entusiasmo dos municípios relativa ao que viam no 
projecto de Oeiras, que levou a que a Municípia aparecesse.” (Fernandes, 2004).  

 
 

4.5 A cartografia oficial portuguesa 
 

Durante muitos anos, ou décadas, a produção da cartografia portuguesa esteve incumbida 
exclusivamente a organismos da administração pública, que aí investiam a totalidade dos seus 
recursos. Enquanto a cartografia de escalas médias ou pequenas era realizada ou pelos Serviços 
Cartográficos do Exército (SCE) ou pelo Instituto Geográfico e Cadastral (IGC), conforme os casos, a 
cartografia base do país, à escala 1:25000, era exclusivamente efectuada (até hoje) pelos SCE. 
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Além da produção cartográfica, o IGC tinha a seu cargo a elaboração do cadastro predial, 
tarefa que desempenhou durante praticamente uma centena de anos, sempre na perspectiva exclusiva 
do cadastro rural. O facto de este cadastro ser extremamente exaustivo e incluir aspectos de natureza 
fiscal levou a que a sua produção fosse tão lenta que, a este ritmo, seriam necessários mais 
quatrocentos anos para o concluir (Henriques, 2002). 

Por outro lado, a produção de cartografia em escalas grandes, sobretudo de áreas urbanas, e 
destinada à gestão urbanística e de apoio aos municípios era elaborada pela Direcção Geral dos 
Serviços de Urbanização (que teve várias designações ao longo do tempo) que recorria e empresas 
contratadas para o efeito. Tal método foi mantido até à década de 80, altura em que a Lei da Finanças 
Locais transferiu essa responsabilidade para os municípios, libertando a administração central desse 
ónus. As cartografias temáticas, quer marítimas, quer de recursos minerais, agrícolas ou florestais 
mantiveram-se sob a responsabilidade de várias Direcções Gerais e Institutos, que tutelam as 
respectivas áreas de intervenção. (Henriques, 2002). 

As dificuldades e lacunas existentes na informação geográfica no período pós-25 de Abril de 
1974 incidiam sobretudo na área de actuação do IGC e da cobertura cadastral, estando os restantes 
organismos responsáveis pela cartografia temática em fase de plena produção. Como exemplo, 
devemos referir a importância dos serviços prestados pelo Serviço Cartográfico do Exército (SCE) 
que, ao produzir a sua primeira carta digitalizada em 1979, se posicionou como uma das instituições 
de vanguarda da cartografia automática de toda a Europa (Machado, 2004). 

Assim, em 1980, é publicada uma nova lei orgânica do IGC que previa a realização e 
conclusão do cadastro até ao final da década (Henriques, 2002). No entanto, ao nível interno do 
Instituto parece não ter havido uma reformulação de procedimentos, tendo-se continuado a insistir na 
realização do cadastro rural, numa altura em que o valor dos terrenos se invertia. As propriedades 
agrícolas deixaram de ter a importância de outras épocas, em detrimento do crescimento exponencial 
do valor da propriedade urbana.  

 
4.6 A situação portuguesa em 1986 

 
Se compararmos o estado da arte em Portugal, em 1986, com o resto dos países europeus 

notaremos algumas discrepâncias. Estas diferenças não são tanto ao nível das novidades tecnológicas, 
uma vez que a tecnologia nos outros países se encontrava também em estado de desenvolvimento, mas 
sim na forma mais estruturada como era encarada a investigação e a aplicação destas inovações no 
quotidiano desses países. O Reino Unido e a Suécia desde princípio da década de 50 que vinham a 
desenvolver investigação nesta área, sempre com objectivos práticos de aplicação destas tecnologias, 
o que, em Portugal, só veio a ocorrer em 1970. Tivemos pois aqui uma diferença de praticamente duas 
décadas no interesse pela georeferenciação de fenómenos com recurso a computadores. 

Como vimos anteriormente, em 1954 já se faziam mapas meteorológicos em computador (na 
Suécia), em 1963 tinha sido produzido o Atlas of Great Britain and Northern Ireland, em 1964 a 
Suécia tinha decidido implementar um cadastro dos seus terrenos, e por aí adiante. Desde 1967 que, 
no Reino Unido, uma entidade governamental (a Experimental Cartography Unit) se dedicava 
exclusivamente ao estudo de novas tecnologias nestes campos, ao mesmo tempo que o National 
Swedish Council lançava um programa de investigação em georeferenciação. Ao longo da década de 
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70, nestes dois países, entraram em funcionamento vários sistemas, quer de produção cartográfica 
digital, quer de bases de dados georeferenciados. 

A comparação com a situação portuguesa nas década de 60 é pois desnecessária e 
imprudente. Portugal não tinha ainda despertado sequer para a informação geográfica georeferenciada. 
Só na década seguinte surgiram os primeiros projectos nesta área, como atrás referimos. Estes 
sistemas e projectos pioneiros tiveram em comum o facto de serem projectos quase experimentais, 
isolados, muito desligados da prática quotidiana da administração pública que continuou a usar as 
técnicas cartográficas manuais como método de trabalho. Os primeiros anos da década, com o início 
do Banco de Dados de Sines e com o arranque do sistema do CEP/DCP, fariam prever um outro 
desenrolar dos acontecimentos, sobretudo se atendermos que este último estava associado ao mais alto 
nível de planeamento e, por isso mesmo, poderia ter tido uma função dinamizadora e divulgadora da 
tecnologia. Tal não aconteceu, provavelmente em parte pelas alterações que a mudança de regime em 
Abril de 1974 veio introduzir no sistema de planeamento económico português. Assim, mesmo tendo 
havido contactos com as experiências inglesas e tendo sido possível manter em funcionamento estes 
sistemas ao longo do período pós-revolução, a realidade portuguesa dos anos 70 ficou muito aquém 
das implementações concretas verificadas no Reino Unido e na Suécia, na mesma época (em 1973 o 
Ordnance Survey inicia a conversão de mapas para formato digital, muito antes de os Estados Unidos 
o terem conseguido, enquanto na Suécia, a base de dados cadastral entra em pleno funcionamento em 
1975). 

No resto da Europa, a situação parecia não ser muito diferente da portuguesa, embora exista 
uma grande lacuna de informação publicada sobre os desenvolvimentos noutros países. Sabemos, no 
entanto, que na mesma altura em que se introduz Portugal, com muitas resistências, o ensino de SIG 
na Universidade Nova de Lisboa (FCSH), a Holanda era já o líder europeu em investigação e 
formação universitária em sistemas de informação geográfica.  

Em 1986, quando o Governo decide preparar o caminho para o lançamento de um Sistema 
Nacional de Informação Geográfica, algo que ainda não existia nos outros países europeus, o atraso 
português nesta tecnologia é particularmente evidente. Os projectos e sistemas em funcionamento, 
com todo o interesse e valor individual de cada um, eram muito pouco em comparação com a onda de 
revolução que percorria já as administrações de alguns países europeus, nesta área da Geografia. Este 
facto reforça a importância de uma tal decisão, construída com poucas ou nenhumas raízes em 
experiências prévias, evidenciando uma forte vontade do Governo da altura em vencer etapas e lançar 
Portugal para o grupo de países europeus mais avançados. Partimos quase do nada, com pouca 
experiência anterior, com um fraco apoio das estruturas de ensino, directamente para o 
desenvolvimento de conceitos e aplicações inovadoras a nível global. Talvez este salto temporal no 
amadurecimento da tecnologia explique, em parte, as razões do ainda persistente atraso português nas 
questões mais básicas, como a inexistência e indisponibilidade de dados geográficos de qualidade. 

 
 

4.7 Resumo cronológico 
 
1960  Reforço das funções de investigação do Estado e das Universidades 
1968  Criada a Junta Nacional de Investigação Científica (JNICT) 
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1969  A empresa IBM mostra-se interessada no projecto de Loures 
1969  Iniciado o “Inquérito 70” (que era um “Atlas” do concelho de Loures), primeiro exemplo 

conhecido de um sistema de informação geográfica português 
1969  Jorge Gaspar e Hagerstrand publicam um artigo sobre da situação evolutiva da Geografia 
1971  Iniciado o banco de dados do GAS, de apoio à gestão do complexo de Sines 
1971 Primeiros SIG aparecem em várias empresas e organismos da administração 
1971  Publicado o Decreto-Lei nº 560/71, que previa a elaboração de planos de nível municipal 
1972  Empresa Geral de Fomento inicia entre 1972 e 1974 a utilização de software matricial de SIG 
1972  Génese do Atlas do Ambiente, ainda na versão em papel 
1973  Aquisição do software SYMAP pelo GAS  
1976  O CEP é substituído nas suas funções pelo Departamento Central de Planeamento  
1976  Primeiro de três seminários em Portugal sobre detecção remota (outros em 1978 e 1980) 
1976  Realizado em Lisboa um primeiro seminário sobre técnicas de detecção remota 
1977 Criada na JNICT a Comissão para a Investigação Urbana e Regional (CIUR) 
1978 DCP usa o SYMAP, concebido pelo Harvard Lab, assim como o SYGRAPH e SYMVU  
1978 CEP conclui estudos sobre “Desequilíbrios Regionais” e “Migrações Pendulares e Unidades 

Geográficas de Emprego”  
1980  Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

colaboram no desenvolvimento de uma base de dados georeferenciados 
1980  IGC fica responsável pela elaboração do levantamento cadastral de todo o território  
1980  Publicada nova lei orgânica do IGC que previa a conclusão do cadastro até ao final da década 
1980  Realizadas no LNEC as “Jornadas de Reflexão sobre estatísticas para a investigação urbana e 

regional” que introduzem o conceito de BGRI 
1980  FCSH lecciona uma cadeira de informática que evoluiu para disciplina específica sobre SIG 
1983  Começa formalmente na FCSH o ensino de SIG  
1983  LNEC instala sistema de processamento de imagens, com visualização colorida 
1985  Comunidade Europeia lança o projecto Corine – Land Cover 
1985  Iniciado o Projecto Sistema Informação Geográfica do Município de Almada 
1985  Realizada a conferência OTAC (Ordenamento do Território Assistido por Computador)  
1985  UNL desenvolve investigação no domínio das estatísticas de pequenas áreas (Municenso) 
1986  Cartas em papel do Atlas começam a ser digitalizadas  
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5 O Centro Nacional de Informação Geográfica  
 
 
SNIG e CNIG são duas siglas que se confundem, tal como se confundem as origens, 

objectivos e atribuições de ambos. O Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) foi 
concebido em 1986 e precedeu em quatro anos a criação do Centro Nacional de Informação 
Geográfica (CNIG), organismo criado em 1990, que viria a coordenar a actividade de informação 
geográfica em Portugal até 2002, anos em que foi dissolvido e integrado no novo Instituto Geográfico 
Português. 
 Este sistema e este organismo são relativamente indissociáveis. O CNIG surgiu como forma 
de dar corpo institucional a todas as iniciativas que rodeavam a pretendida implementação do Sistema 
mas, por sua vez, o SNIG era a alma e justificação de existência do próprio Centro. Embora este 
desfasamento de alguns anos tivesse existido, as suas evoluções sempre foram paralelas e tiveram a 
mesma origem. 
 
5.1 O Serviço Nacional de Informação Geográfica 

 
5.1.1 Os estudos preliminares 

 
O Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG) teve a sua origem num grupo de 

investigação constituído pelo governo para conceber e implementar um Sistema Nacional de 
Informação Geográfica. Previamente, em Março de 1986, um grupo de pessoas com reconhecida 
competência na área tinha sido solicitado a iniciar os preparativos (IGP, 2004), coordenados por 
António Silva e Castro. Mourato Nunes, João Reis Machado, José Castro Pinto e Rui Gonçalves 
Henriques foram os primeiros técnicos recrutados no âmbito da Secretaria de Estado da Investigação 
Científica (SEIC), do Ministério do Planeamento e Administração do Território, para este arranque. 
No despacho do então ministro da tutela, Arantes e Oliveira, podia ler-se “ os conceitos actuais de 
desenvolvimento, numa perspectiva regional e nacional, encontram-se naturalmente associados ao 
problema do ordenamento do território e da gestão dos recursos naturais, ligando o planeamento a um 
determinado espaço ou localização geográfica” (Despacho 2/SEIC/86). 

Esta iniciativa de carácter multidisciplinar integrava-se nos objectivos políticos de 
proporcionar ao país a criação de infra-estruturas tecnológicas e científicas, para além das habituais 
obras públicas (Machado, 2004). O mesmo despacho atrás referido salienta a “íntima relação” entre os 
conceitos de desenvolvimento, ordenamento e cartografia. 

O grupo de trabalho alargado foi criado em Outubro de 1986, tendo-lhe sido atribuídas as 
tarefas de elaborar o estudo do Sistema Nacional de Informação Geográfica, de definir a sua filosofia, 
de "elaborar os termos de referência para concurso de aquisição de software e hardware necessários e 
de proceder à correspondente avaliação, teste e escolha dos equipamentos adequados, de identificar e 
definir as necessidades em formação de pessoal e de proceder ao lançamento e acompanhamento da 
primeira fase do projecto” (Despacho 2/SEIC/86). 

Foi nomeado coordenador do projecto nesta fase, através do Despacho N.º 33/SEIC/86, o 
engenheiro Rui Gonçalves Henriques, da SEIC, sendo o grupo formado também pelos seguintes 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

77 

investigadores: António Silva e Castro, António Câmara (UNL), Carlos Coucelo (IST), Carlos 
Mourato Nunes (SCE), José Castro Pinto (INE) e  João Reis Machado (GEPAT). Gonçalves 
Henriques, que se tinha especializado em detecção remota, tinha alguma experiência prática nesta 
área,  tendo em 1985 participado nos trabalhos de lançamento do projecto europeu Corine Land 
Cover, numa altura em que mesmo os outros países da comunidade europeia não tinham a experiência 
e os conhecimentos necessários (Machado, 2004).  

Um dos primeiros documentos elaborados por este grupo de trabalho, logo em 1986, foi o 
“Sistema Nacional de Informação Geográfica – Relatório Síntese, 1986” (Henriques et al, 1986), tido 
como um documento de referência e que constituiu a espinha dorsal de toda a actuação do CNIG nos 
anos seguintes à sua publicação. Entre as actividades iniciais deste grupo contam-se uma visita de 
estudo aos Estados Unidos e posteriormente uma apresentação já em Portugal no Hotel Alfamar. 

 
5.1.2 O workshop de avaliação 

 
No ano seguinte, em 1987, foi realizado um workshop destinado a avaliar a proposta de 

criação do SNIG. Esta avaliação foi efectuada por um conjunto de peritos nacionais e estrangeiros, 
cobrindo alguns organismos-chave no âmbito nacional e de entidades de referência no plano 
internacional, que colaboraram nesta tarefa de análise e avaliação do Relatório Síntese. Participaram 
nestes trabalhos: Julius Fabos (Universidade de Massachussets), Michael Jackson (Ordnance Survey), 
Franz Arnold (Governo Federal Alemão), Gottfried Konecny (ISPRS), José Pinto Peixoto (Academia 
Ciências), Luís Veiga da Cunha (NATO), Tomás Espírito Santo (DGA), Nuno Cabral (Tecnivest), 
Idalina Salgueiro (FLAD), Albuquerque Gonçalves, Júlio Ferry Borges (LNEC), além de 
representantes das cinco Comissões de Coordenação Regionais (IGP, 2004). 

Este painel de cientistas verteu depois num documento as suas conclusões, assinado por todos 
os intervenientes, recomendando ao governo a implementação do Sistema Nacional de Informação 
Geográfica, nos moldes em que tinha sido proposto no Relatório Síntese, pelo grupo de trabalho já 
referido.  

Houve, deste modo, a influência de uma série de consultores estrangeiros a que se recorreu 
para prestarem os seus pareceres e uma avaliação final sobre o projecto, embora este aspecto seja 
poucas vezes mencionado. Entre eles estava um professor da Universidade de Massachussets, Julius 
Fabos, que mais tarde, em 1994, veio introduzir em Portugal o conceito de “greenways” ou corredores 
verdes (Machado, 2004) e patrocinar a realização de uma conferência sobre informação geográfica em 
Lisboa, a OTAC. As influências norte-americanas mantiveram-se posteriormente, sobretudo ao nível 
da formação académica, tendo havido fortes intercâmbios com várias pessoas a estudar nos EUA. Rui 
Gonçalves Henriques fez os seus estudos de mestrado na Universidade do Arizona, Ana Fonseca 
trabalhou numa universidade americana, Mário Caetano fez o mestrado na Universidade da Califórnia 
em Santa Bárbara, Marco Painho fez o mestrado precisamente com Julius Fabos na University of 
Massachusets e doutorou-se na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara (NCGIA). Houve 
portanto influências fortíssimas do exterior e a contribuição americana para a constituição do CNIG, 
segundo Machado (2004), foi bastante importante. 
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5.1.3 A implementação da rede  
 
Nos anos que se seguiram, até 1990, foram efectuadas várias diligências de implementação 

do sistema. Em 1988, foi lançado o concurso público internacional destinado à aquisição dos 
equipamentos necessários para o nó central do SNIG e também dos previstos nós regionais a instalar 
nas Comissões de Coordenação Regional. No mesmo ano, era concebido e sucessivamente 
aperfeiçoado o modelo de dados do sistema, com a participação de todas as entidades produtoras de 
informação, num processo que decorreu até 1990. Em 1989, o equipamento adquirido no concurso 
atrás referido era instalado, tanto no nó central como nos nós regionais do SNIG. Ao mesmo tempo, o 
Projecto CORINE dava os primeiros frutos, ao ser produzida a primeira carta de ocupação de solo no 
âmbito deste projecto europeu (IGP, 2004). 

O SNIG é uma infra-estrutura que engloba entidades aderentes (à rede nacional) e 
utilizadores comuns (qualquer cidadão com acesso à WWW). No primeiro grupo incluem-se os 
organismos da administração central e local que, ao aderir ao SNIG, se comprometem a disponibilizar 
a informação geográfica por si produzida, através desta rede. Nos termos do artigo nº1 do Decreto-Lei 
nº 53/90, de 13 de Fevereiro, “o SNIG é o sistema que integra informação geográfica ou susceptível 
de georeferenciação produzida pelas entidades competentes, com salvaguarda dos respectivos direitos 
de autor, bem como dos imperativos de segurança específicos de cada organismo que possibilita aos 
utilizadores de informação geográfica em formato digital um mais rápido acesso aos dados 
pretendidos”.  

Através do SNIG pretende-se aceder directamente às instituições produtoras de informação 
geográfica, distribuídas pelos níveis nacional, regional e local. A informação constante das páginas 
institucionais é da responsabilidade de cada organismo. O serviço dispõe ainda de vários inventários 
que permitem dar a conhecer o tipo de informação existente e disponível e as entidades detentoras 
dessa informação.   

Estes propósitos por parte da administração ficaram bem expressos no preâmbulo do 
Decreto-Lei que viria mais tarde a formalizar este sistema: “O desenvolvimento económico e social, 
nos dias de hoje, já não pode dispensar a existência de um amplo sistema de informação apto a 
fornecer em qualquer momento toda a gama de dados geo-referenciáveis que as acções que estão na 
sua base exigem,...” (Decreto-Lei nº 53/90). 

O mesmo texto sumaria a estrutura pretendida para o SNIG, a forma de articulação dos vários 
níveis e a estratégia pretendida para o faseamento da sua implementação: “...será constituído, na sua 
globalidade, por um núcleo central coordenador, por sete núcleos regionais e por núcleos locais 
especialmente vocacionados para a informação de âmbito municipal, funcionando em rede. O SNIG 
será desenvolvido por fases, cabendo ao núcleo central coordenador, “...um papel da maior 
importância na dinamização das condições favoráveis à criação dos núcleos regionais, cuja forma 
jurídica será a que se mostrar mais apropriada.” (Decreto-Lei nº 53/90). No entanto, para a 
implementação inicial do SNIG, não foram escolhidos os pólos regionais, mas sim as instituições que 
pareciam estar mais aptas a responder ao desafio: CCR Algarve, Departamento de Estatística do 
Ministério do Emprego, o INE, o INAG, o IGeoE, porque estavam aptos e tinham informação 
considerada com interesse para o sistema.  
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5.2 A criação do CNIG 
 

Instituído formalmente pelo Decreto-Lei nº 53/90, de 13 de Fevereiro, o SNIG foi o primeiro 
sistema de informação geográfica a ser disponibilizado na World Wide Web a nível mundial, em Maio 
de 1995, marcando uma vez mais a capacidade portuguesa em acompanhar a ciência e a tecnologia 
SIG ao nível internacional. Este mesmo decreto, que formalizava o Sistema Nacional de Informação 
Geográfica, criava também o organismo de suporte, a estrutura humana e organizacional para o 
manter e desenvolver, o Centro Nacional de Informação Geográfica (Decreto-Lei nº 53/90). 

O CNIG foi assim, até à sua integração recente no Instituto Geográfico Português, a entidade 
responsável pelo desenvolvimento e coordenação do Sistema Nacional de Informação Geográfica, 
assim definido pelo Decreto-Lei nº 120/2000, de 4 de Julho, confirmando-se a sua vocação 
estruturadora e agregadora das várias entidades produtoras de cartografia e informação 
georeferenciada. 

O CNIG, que teve a seu cargo a implementação do SNIG enquanto infra-estrutura 
integradora de todas as outras entidades nacionais produtoras e consumidoras de informação, teve 
também como atribuições (Decreto-Lei nº 53/90). 

• Contribuir para o aperfeiçoamento técnico e científico a nível nacional no domínio da 
informação geográfica, assegurando a realização de acções de formação e promovendo a 
colaboração com instituições científicas nacionais e estrangeiras.   

• Colaborar, no âmbito das suas actividades, com outras instituições ou autoridades na 
prevenção de catástrofes ou de acidentes, bem como no apoio a acções de alerta, de socorro e 
de recuperação de áreas atingidas. 

• Promover, coordenar e realizar programas e projectos de I&D que se situem no âmbito das 
suas actividades.   

No entanto, embora dotado de todas estas competências, só em finais de 1991 foi possível iniciar 
o processo de contratação de técnicos para investigação e desenvolvimento. No ano seguinte, o 
sistema foi apresentado publicamente numa exposição organizada pelo CNIG em instalações do 
respectivo ministério da tutela, mas só decorrido mais um ano seria formalmente inaugurado (IGP, 
2004). 

 
 

5.3 Actividades desenvolvidas pelo CNIG 
 

5.3.1 Os primeiros anos 
 
A inauguração do SNIG viria a ocorrer em Junho de 1993, utilizando o suporte físico da rede 

da Telepac (usando o protocolo X25) e integrando as bases de dados georeferenciadas do Instituto 
Nacional de Estatística (Censos de 1981), do Instituto Nacional da Água (águas subterrâneas), da 
Câmara Municipal de Oeiras (o município mais dinâmico nessa altura) e do Ministério do Emprego e 
Segurança Social. No mesmo ano, em colaboração com a JNICT, é criada a Rede Temática de 
Processamento Digital de Imagens, com a finalidade de permitir a difusão das imagens de satélite 
adquiridas pelo próprio CNIG, de forma gratuita, desde que para efeitos de trabalhos de investigação 
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(IGP, 2004). 
Em dada altura deste processo, concluiu-se que tudo o que estava a ser feito em termos de 

arquitectura da rede, de hardware e de software, estava francamente desactualizado. A rede dedicada 
prevista no modelo inicial fora claramente ultrapassada pelo advento da WWW e pela possibilidade de 
alargar a participação no sistema ao utilizador comum, com base em protocolos de comunicação e 
programas informáticos correntes, presentes em qualquer PC doméstico. Numa troca de impressões de 
João Bento com Rui Gonçalves Henriques, em que o primeiro lhe exprimiu a convicção de que valia a 
pena relançar o SNIG usando a Internet, foi dado início a um programa de colaboração de um ano 
entre o IST e o CNIG, renovado por mais algumas vezes que levou o IST a desenvolver praticamente 
todas as referências conceptuais, implementando e acompanhando a instalação do sistema, primeiro 
no CNIG e depois, numa fase experimental nas sete instituições referidas (Bento, 2004). 

Experimentaram e desenvolveram protótipos, bem como a sua implementação na WWW, 
chegando a criar uma linguagem de especificação de informação geográfica e de meta-informação. 
Num período de alguns meses, foi possível ao CNIG e IST colocar na rede um catálogo de informação 
geográfica. O grupo do IST desenvolveu portanto o sistema do lado do CNIG e do lado dos 
produtores, sob encomenda do CNIG (Bento, 2004). 

O ano de 1994 viria a ser talvez o que maior impacto teve na imagem do CNIG e na sua 
divulgação a nível nacional. Nessa altura, foram lançados os programas PROSIG e PROGIP, que 
abordaremos adiante, e que, beneficiando da enorme capacidade para angariar fundos comunitários, 
permitiram realizar uma tentativa de divulgação generalizada dos sistemas de informação geográfica 
ao nível dos municípios do país. As actividades do CNIG deixavam de ser concentradas na 
investigação e desenvolvimento, ou orientadas para um sector específico de utilizadores (nós centrais 
e regionais do SNIG), abrindo as portas ao terceiro nível do sistema, os nós locais, eles próprios 
grandes consumidores e produtores de informação georeferenciada.  

Ao mesmo tempo, o CNIG iniciava os processos de conversão para formatos digitais da 
cartografia temática civil existente em papel, um trabalho moroso e cheio de dificuldades técnicas, 
bem como um apoio (em boa medida financeiro) à conversão analógico-digital das cartas militares dos 
SCE. O grupo de Cartografia de Risco de Incêndio Florestal iniciava também nesta altura as suas 
actividades de produção de cartografia de risco para um primeiro lote de 22 municípios considerados 
de maior sensibilidade a este nível (IGP, 2004), trabalho que viria a ser continuado no ano seguinte 
com a realização de mais um lote de 21 cartas correspondentes a outros tantos municípios. 

 
5.3.2 O PROGIP 
 

Entre 1994 e 1999, no âmbito do Programa de Assistência Técnica/FEDER do II Quadro 
Comunitário de Apoio, o CNIG lançou e acompanhou os  programas PROGIP e PROSIG.  

O PROGIP destinou-se a “apoiar a execução dos planos municipais de ordenamento do 
território, facilitando a aplicação das normas e regras neles estabelecidas, e incentivar uma avaliação 
contínua das acções incidentes no território de cada um dos Municípios face aos objectivos e 
propostas do respectivo plano” (Mourão e Gaspar, 2001).  

O programa previa a sua concretização através da implementação das seguintes acções que, 
depois de executadas, permitiriam a instalação do sistema de gestão dos planos em cada um dos 
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municípios que se candidataram ao programa e celebraram os respectivos protocolos de adesão 
(Mourão e Gaspar, 2001):  

• Desenvolvimento de um programa informático específico; 
• Digitalização das cartas do PDM do município aderente; 
• Aquisição do equipamento a colocar no município; 
• Operacionalização da aplicação informática no local; 
• Acções de formação aos técnicos municipais utilizadores do sistema. 

Estas acções ficaram a cargo do próprio CNIG, que produziu internamente ou recorrendo a 
empresas externas, os trabalhos necessários à implementação de cada acção. Foram celebrados, no 
âmbito deste programa (PROGIP), 262 protocolos entre o CNIG e os respectivos municípios, o que 
corresponde a 94% das autarquias do território continental (Mourão e Gaspar, 2001), uma cobertura 
quase total do país. 

No essencial, pretendia-se produzir e divulgar um software fácil de usar, de apoio à análise e 
emissão de pareceres, no âmbito dos licenciamentos e ordenamento do território municipais. No 
entanto, embora muito trabalho tivesse sido efectuado por parte do CNIG e tivessem sido instalados 
os equipamentos nos municípios aderentes, o PROGIP não cegou a ser concluído, após uma sucessão 
de problemas e atrasos na conclusão da componente de programação. 

O software do PROGIP chegou a ser elaborado, tanto em versão para AutoCAD, como 
também em versão para Microstation. A versão para AutoCAD ficou mais rapidamente estabilizada, 
enquanto a de Microstation teve mais problemas de desenvolvimento e uma maior demora. Foram 
feitos alguns testes piloto, na Maia (com a versão AutoCAD) e em Setúbal (com a versão para 
Microstation). Tomar também serviu para este teste inicial, mas houve vários erros e não se conseguiu 
tornar operacional. Houve finalmente uma versão destes dois programas em condições de ser 
implementada, mas tinha-se perdido a oportunidade de os instalar (Julião, 2004). O CNIG optou então 
por deixar cair o projecto. 

Os erros e recuos no programa paralisaram grande parte das Câmaras Municipais, que 
ficaram à espera do PROGIP. Nalgumas autarquias, o equipamento foi fornecido e instalado, com a 
recomendação de não poder ser usado em qualquer outra aplicação. No entanto, o software não 
apareceu e, progressivamente, as autarquias foram insistindo junto do CNIG para permitirem o seu 
uso para outras tarefas administrativas. Tal acabou por acontecer, face à inexistência de uso concreto 
para esses PC e acabaram, naturalmente, por ser usados para escrever ofícios, como meros 
processadores de texto ou para realizar outras tarefas de natureza administrativa. Pensamos que este 
episódio terá contribuído em grande parte para uma má imagem do CNIG junto de alguns dos 
municípios aderentes aos programas PROGIP e PROSIG. 

Segundo Julião (2004), o PROGIP correu mal por vários motivos, inclusivamente por alguma 
ingenuidade na definição do próprio programa. Este terá sugerido, na altura, que se aproveitasse o 
momento para, em vez de fazer uma simples digitalização dos planos, tal qual eles tinham sido 
publicados, fosse uniformizado o referencial  da informação para a cartografia 1:25000 do IGeoE. Isso 
não foi possível por razões de legalidade, pelo que o que ia ser produzido tinha de ser exactamente a 
versão aprovada e que constava dos arquivos da DGOT. Caso se pudesse ter aproveitado para fazer a 
conversão analógico-digital de todos os planos sobre uma base uniforme do território, teríamos ficado 
com uma mancha coerente do país (Julião, 2004). No entanto, não foi este provavelmente o factor 
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determinante no insucesso deste programa. 
Ainda assim, a aplicação PROGIP viria a receber o Prémio Descartes de 1995, do Instituto de 

Informática, a 28 de Fevereiro de 1996 (IGP, 2004). 
 
5.3.3 O PROSIG 
 

O Programa de Apoio à Criação de Nós Locais do SNIG (PROSIG) foi criado em 1994, pelo 
Despacho 12/94, de 1 de Fevereiro, tendo como objectivos fundamentais incentivar a criação de 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) nos municípios, integrados na rede do Sistema Nacional de 
Informação Geográfica (SNIG) e como objectivo secundário, a promoção da modernização 
administrativa das autarquias envolvidas no projecto. 

Estes objectivos ficaram expressos de forma clara no texto do Despacho, que referia como 
objectivos “apoiar a criação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) vocacionados para a gestão 
territorial, integrados na rede do Sistema Nacional de Informação Geográfica, visando a modernização 
do funcionamento da Administração Local através da funcionalidade acrescida, eficácia e 
racionalidade que tais instrumentos introduzem nas actividades correntes dos serviços” (Despacho 
12/91, de 1.02.1994). Esta intenção muito meritória do Governo não veio a ser prosseguida de forma 
eficaz após o término do Programa PROSIG, não garantindo o sucesso deste programa junto dos 
municípios, nem tomando medidas de fundo conducentes à obrigatoriedade de adopção a prazo destas 
tecnologias por parte das autarquias.  

Financiado pelo II Quadro Comunitário de Apoio, este programa possibilitava a obtenção de 
financiamento para aquisição de equipamentos e serviços, promovida pelos municípios 
individualmente ou por associações de municípios, incluindo a aquisição de hardware de suporte ao 
SIG e a compra ou desenvolvimento de software geral e específico para a gestão do território 
municipal (Mourão e Gaspar, 2001). Em contrapartida, os municípios aderentes comprometiam-se a 
disponibilizar a informação própria de domínio público, a integrar a rede nacional do SNIG, e a 
partilhar entre si as experiências obtidas.  

A decisão dos municípios aderirem ao uso e implementação de SIG ficou pois nas mãos dos 
próprios municípios, que adoptaram ou não as suas próprias medidas, conforme entenderam. Assim, o 
outro objectivo deste programa de financiamento que visava “contribuir para a integração, no sistema 
coerente e homogéneo de bases de dados georeferenciados que constitui a rede do SNIG, dos dados de 
natureza gráfica e alfanumérica que, por iniciativa municipal, vão ser organizados em formato digital” 
(Despacho 12/91, de 1.02.1994), também acabaria por não ser inteiramente atingido. Não havendo 
uma política nacional eficaz de implementação generalizada dos SIG no nível municipal (que podia 
ter sido definida e imposta por decreto), não foi possível obter um mosaico minimamente completo do 
território nacional. O nível dos Nós Locais do SNIG ficou assim seriamente retalhado, uma vez que, 
para além da adesão ao programa ter sido de apenas dois terços dos municípios (como veremos de 
seguida), muitos não chegaram a conseguir operacionalizar de forma efectiva os seus sistemas. 

No âmbito do PROSIG, que findou em finais de 1999, foram celebrados 92 protocolos de 
adesão, dos quais 19 com agrupamentos de municípios, envolvendo no seu conjunto um total de 178 
municípios (Mourão e Gaspar, 2001). Tal número corresponde a 64% dos municípios do Continente, 
valor muito significativo, se atendermos à necessidade de superar alguns critérios impostos pelo 

http://helios.cnig.pt/~rosario/prosig/Diploma-Prosig.html
http://helios.cnig.pt/~rosario/prosig/q-inf-alf.htm
http://helios.cnig.pt/~rosario/prosig/q-inf-alf.htm
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Regulamento do Programa, e que demonstra o reconhecimento da oportunidade dada aos municípios 
para ultrapassar as habituais carências financeiras e humanas em matéria de implementação de novas 
tecnologias. 

Das 92 entidades que firmaram protocolos, apenas 44 efectivaram a instalação dos 
respectivos SIG. Para além destas, mais 24 encontravam-se no final de 1999 em fase avançada de 
concretização das aquisições, não tendo, concluído os respectivos processos de forma a beneficiar do 
financiamento. As restantes 24 não chegaram a iniciar os procedimentos necessários à obtenção de 
equipamento (Mourão e Gaspar, 2001). Das 44 que levaram a bom termo a candidatura ao programa, 
algumas terão ainda assim desperdiçado os recursos adquiridos, não chegando a implementar de forma 
eficaz os seus SIG. 

De referir que o PROSIG permitia financiar acções levadas a cabo por municípios isolados 
ou preferencialmente associados (em associações e agrupamentos de municípios), incluindo a 
aquisição dos equipamentos informáticos necessários à implementação do sistema, bem como o 
desenvolvimento de aplicações específicas, desde que orientadas para a gestão e planeamento do 
território municipal. Era ainda possível financiar a formação dos técnicos municipais afectos ao 
projecto. O financiamento era de 90% dos custos totais e podia atingir um máximo de 25000 contos 
mas, em contrapartida, os municípios comprometiam-se a aceitar a integração do seu SIG na rede do 
SNIG, a disponibilizar a informação que fosse do domínio público e, além disso, a partilhar entre si as 
experiências e as aplicações que viessem a desenvolver com o apoio do Programa (Mourão e Gaspar, 
2001).  

Sendo as autarquias regidas pelas mesmas regras e imperativos legais, e tendo as mesmas 
atribuições na gestão do território, não se entende que a administração central (através do CNIG) não 
tenha enveredado pelo desenvolvimento de aplicações comuns a adquirir mediante processos de 
concurso público, para todos os municípios aderentes. Tal estratégia teria resultado numa 
uniformidade de software em todas a autarquias, com aplicações modulares idênticas para todos, 
permitindo uma efectiva integração plena dos Nós Locais no Sistema Nacional de Informação 
Geográfica. Esta uniformidade, não sendo de todo necessária à boa integração dos dados, seria, no 
entanto, benéfica para os cofres do Estado e traduzir-se-ia em poupanças financeiras significativas em 
desenvolvimento de software, formação dos utilizadores, apoio técnico continuado. O CNIG poderia, 
ainda assim, ter enveredado pela definição de especificações técnicas mais detalhadas para o software, 
o que também não se concretizou. A homogeneização do software acabou por acontecer de modo 
diferente, de uma forma que provocou acesas críticas ao próprio funcionamento do CNIG. 

O acompanhamento da execução do Programa foi assegurado pelo CNIG e pelas Comissões 
de Coordenação Regional (CCR), tendo sido divulgadas a todas as entidades com protocolo de adesão 
documentos de apoio sobre a metodologia e processo de constituição dos SIG. Nomeadamente, dentro 
deste tipo de apoio, foram disponibilizados Programas de Concurso e Cadernos de Encargos para 
aquisição de equipamento e software, a que não terá sido alheio o facto de a grande maioria dos 
municípios ter optado por uma única marca comercial (Grancho, 2002).  

Na prática, um só produtor forneceu metade de todos os sistemas de informação geográfica 
aos municípios aderentes, tendo tido problemas de vária ordem os que ousaram seguir uma orientação 
própria na escolha do software a adquirir (Grancho, 2002). 

A valorização por parte do CNIG do software da Intergraph foi algo que era perfeitamente 
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desnecessária. A necessidade de uniformizar o software era pouco defensável, num modelo que não 
era à partida de uniformização deliberada: o importante era que a informação geográfica fosse a 
mesma, essa sim igual e compatível. Era esperada uma actuação mais eficaz do CNIG nesse aspecto, 
definindo formatos, estruturas de metadados e demais procedimentos capazes de garantir a coerência 
do mosaico nacional. Em vez de investir tempo na definição destes conceitos de interoperabilidade, os 
técnicos deste organismo procuravam passar a mensagem de que só um sistema é que era 
efectivamente bom. Essa aproximação era evidente até na forma como foram estruturadas as acções 
de formação que organizou ou nas quais participou. 

A interferência do CNIG na escolha do software foi prejudicial e causou problemas 
financeiros às autarquias que não adquiriram o software “recomendado”, nomeadamente recusando 
revisões e melhorias nos contratos e protelando os pagamentos da sua comparticipação financeira. 
Tivemos a oportunidade de, numa autarquia que adquiriu software da ESRI (então representada pela 
Octopus), sentir de perto estas pressões, que se encontram amplamente documentadas no respectivo 
arquivo municipal. 

Esta visão dos acontecimentos não é partilhada por todos, como é natural. Mourão e Gaspar 
(2001), ambas técnicas do CNIG, afirmam que a predominância do software Intergraph sobre os 
outros se deveu a dois factores determinantes: a possibilidade de adquirir o software por pacotes, de 
acordo com as funcionalidades pretendidas, e as suas capacidades de manuseamento, que facilitavam 
a aprendizagem pelos utilizadores. Na prática, como tivemos oportunidade de comprovar em várias 
acções de formação na altura, os módulos da Intergraph (MGE e MGA) eram muito mais difíceis de 
usar que algum software concorrencial e os montantes previstos no programa de financiamento 
permitiam facilmente adquirir os pacotes de software alternativos dos outros fabricantes (por ex. o 
ArcINFO e ArcView da ESRI). A Intergraph não era eventualmente a melhor solução para resolver o 
problema, mas as autarquias nessa altura não estavam devidamente apetrechadas com meios humanos 
qualificados para fazer essa distinção e foram certamente facilmente influenciadas nas suas decisões. 

 
5.3.4 O SNIG na WWW 

 
A 3 de Maio de 1995, o SNIG entra na World Wide Web, tornando-se a nível mundial o 

primeiro sistema de metadados de informação geográfica a estar disponível na rede. Disponibiliza 
acesso indirecto e metadados de cerca de 40 bases de dados de outros tantos organismos da 
administração, tornando-se caso de estudo (sobretudo a nível europeu) pela capacidade de inovação 
demostrada no aproveitamento destes novos meios de comunicação. 

A nível europeu, o SNIG foi em dada altura considerado como um modelo a seguir para a 
implementação de infra-estruturas nacionais de informação geográfica, tendo sido, durante vários 
anos,  considerado como um case study. A abordagem conceptual foi muito desenvolvida e muito bem 
aceite na Europa (Geirinhas, 2004). Este sistema foi mesmo encarado como um grande passo na 
modernização administrativa do país pela inovação que supunha na forma de abordar a divulgação da 
informação, tornando Portugal o primeiro país europeu a dispor de uma infra-estrutura de dados 
geográficos inteiramente distribuída (Masser, 1999) e fazendo uso das mais recentes tecnologias de 
informação (Figura 12). 
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Para além da inovação, outros aspectos são referidos para justificar o interesse europeu e o 
sucesso deste modelo nos meios científicos europeus: um enquadramento institucional e financeiro 
adequado, e uma forte ligação da entidade que geria a infra-estrutura ao meio académico, que permitiu 
ao sistema evoluir de acordo com as mais recentes novidades tecnológicas. O facto de ter sido 
correctamente financiado, com verbas nacionais e comunitárias, permitiu ao CNIG financiar não só os 
nós da rede do SNIG, como também desenvolver aplicações no sentido de melhorar o acesso aos 
dados, cativando assim o interesse de utilizadores e produtores de dados (Frank, Raubal e Vlugt, 
2000). 

Figura 12 - Portal actual do SNIG na WWW  
(Fonte: SNIG, 2005e, www.snig.igeo.pt) 

 
Por outro lado, o facto de o CNIG não ter sido um produtor de cartografia, terá facilitado o 

envolvimento dos outros organismos produtores de cartografia, permitindo ao CNIG concentrar os 
seus esforços no que era realmente essencial: o desenvolvimento da rede de dados (Frank, Raubal e 
Vlugt, 2000). Este aspecto do modelo português é referenciado como uma boa prática e um modelo a 
seguir nos restantes países da Europa, o que veio a ser abandonado depois, como sabemos, em 
Portugal. 

O reverso da medalha prende-se com a pouca informação disponibilizada neste sistema. Uma 
boa parte da informação que constitui o repositório do SNIG é ainda o Atlas do Ambiente, juntamente 

http://www.snig.igeo.pt/
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com alguma cartografia do Instituto de Meteorologia e do Instituto de Conservação da Natureza. O 
interesse destes dados geográficos é muito relativo. Se é verdade que o Atlas continua a ter um 
elevado número de utilizadores mensais, também é verdade que os objectivos e as escalas a que foi 
elaborado estão mais orientados para o cidadão comum (curioso sobre o território) do que para uma 
utilização verdadeiramente científica ou empresarial dos dados. O mesmo se pode dizer de boa parte 
dos restantes metadados apresentados. Os dados que efectivamente têm relevância para 
implementação de SIG continuam a ser detidos pela entidades produtoras, que os vendem por preços 
elevados na maioria dos casos (altimetria, rede viária, modelo digital de terreno e outros). Noutros 
casos, os dados nem sequer existem, como o cadastro, ou então são recolhidos e tratados por entidades 
privadas (algumas multinacionais) que os usam ou vendem conforme as estratégias de mercado. 

O objectivo de criar um modelo de rede hierárquica com três níveis de entidades, com a 
participação activa dos municípios enquanto produtores de grande quantidade de dados geográficos ou 
georeferenciados esteve sempre (ainda hoje) muito longe da realidade. 

 
5.3.5 Rede de Observação da Terra 
 

Em Março de 1997, foi criada a Rede de Observação da Terra (ROT), lançada pelo Centro 
Nacional de Informação Geográfica (CNIG), como um serviço de informação destinado à 
Comunidade Nacional de Observação da Terra. Integrou-se no Sistema Nacional de Informação 
Geográfica (SNIG), contribuindo a nível nacional para o programa europeu “Centre for Earth 
Observation” (IGP, 2005a). O seu desenvolvimento foi realizado com o objectivo de divulgar 
informação relativa à detecção remota, desde informação bibliográfica a projectos realizados nesta 
área (Cadete, 1998).  

A ROT tem sido remodelada ao longo do tempo de forma sistemática, de modo a adaptar-se 
aos standards de meta-informação propostos pelo CEO e à própria evolução da sua base de dados, 
apresentando actualmente um novo aspecto gráfico, diferente do original (Seabra, 1999).  

“A ROT é constituída por entidades ou pessoas que desenvolvem projectos ou estudos com 
imagens de satélite, empresas distribuidoras de imagens de satélite e instituições que prestam serviços 
de valor acrescentado no domínio da OT. A pesquisa na base de dados permite aos utilizadores 
encontrar um conjunto de informação relevante sobre imagens de satélite e o seu processamento. Por 
outro lado, permite às empresas distribuidoras de imagens de satélite e prestadoras de serviços de 
valor acrescentado, divulgar e publicitar informação sobre as suas actividades” (Seabra, 1999).  
 
5.3.6 Cobertura do país em fotografias aéreas e ortofotomapas 

 
Em Agosto de 1995, e em colaboração com a CELPA e a própria DGF, o CNIG promoveu a 

cobertura total do território do continente em fotografia aérea (falsa cor), fornecendo pela primeira vez 
uma cobertura exaustiva do país. Esta cobertura viria a ser usada para os mais variados fins, e foi um 
produto de referência durante muito tempo, usado para suprir as carências de informação de ocupação 
de uso do solo, nomeadamente nos processos de planeamento municipal ou de apoio à realização de 
planos. 

Sendo posteriormente orto-rectificadas pelo IGeoE, estas fotografias ficaram disponíveis para 
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visualização desde Junho de 1999 através da WWW, no endereço do SNIG 
(http://ortos.igeo.pt/ortofotos ), podendo igualmente ser encomendadas para utilizações profissionais a 
partir desse mesmo local. 

Esta cobertura foi efectuada em filme colorido infravermelho (falsa cor), num total de 4930 
ortofotos. A escala média de voo foi de 1/40000, para uma dimensão do pixel no terreno de 1 metro. A 
aquisição da imagem foi efectuada com um pixel de 22 microns e o Modelo Digital de Terreno gerado 
a partir da informação altimétrica da série cartográfica M888, com um espaçamento de 8 metros. De 
referir que as imagens eram fornecidas em três formatos possíveis, encontrando-se ainda hoje 
disponíveis para visualização de forma gratuita, acessível a partir da Internet (IGP, 2005c). 

 
5.3.7 O projecto GEOCID 

 
O SNIG veria em 1999 uma nova fase da sua implementação, com a criação do GEOCID, um 

portal da Internet orientado para o cidadão comum (Figura 13), com informação georeferenciada útil 
para o utilizador não profissional. Assumiu assim o papel de interface entre a rede do SNIG e o 
cidadão não familiarizado com as tecnologias de informação geográfica, mas que, de um modo 
simples, podia beneficiar do uso de informação georeferenciada.  

Figura 13 - Portal do GEOCID  

(Fonte: IGP, 2005d, www.geocid-snig.igeo.pt) 

http://ortos.igeo.pt/ortofotos
http://www.geocid-snig.igeo.pt/
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“O GEOCID é dirigido especialmente àqueles que, não sendo técnicos de Informação 
Geográfica ou peritos em Tecnologias de Informação, pretendam de um modo mais directo obter 
informações úteis e práticas para o dia-a-dia, bem como conhecer algumas das características 
geográficas nacionais, através da Internet.” (IGP, 2005d) 

Os conteúdos apresentados resultaram de uma pesquisa realizada nas páginas das instituições 
do SNIG tendo, em conta o tipo de apresentação (preferencialmente gráfica) e os conteúdos (de maior 
utilidade), bem como o conhecimento por parte do IGP da informação mais procurada no SNIG (IGP, 
2005d). 

 
5.3.8 Rede de Informação sobre Situações de Emergência 
 

Como vimos atrás, em 1994 é criado no CNIG um grupo responsável pela realização da 
Cartografia de Risco de Incêndio Florestal de um conjunto de 22 municípios, a que se seguiu um 
segundo pacote de cartas para mais 21 municípios. Após a conclusão deste trabalho, este grupo iniciou 
o desenvolvimento de aplicações de software SIG para o Serviço Nacional de Bombeiros, como 
ferramenta auxiliar no combate aos fogos florestais (IGP, 2005b). 

Figura 14 - Portal da RISE  

(Fonte: IGP, 2005b, www.scrif.igeo.pt) 
 
Em 1998, por sua vez, o CNIG iniciou uma colaboração com o Serviço Nacional de 

Protecção Civil com o objectivo de implementar um sistema informático para a gestão das situações 
de emergência, no centro de operações deste organismo. Como resultado destas evoluções, toda a 

http://www.scrif.igeo.pt/
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informação relativa às ocorrências passou a estar organizada numa base de dados, passando entre 
outras coisas a ser possível consultar e carregar informação a partir da WWW (Figura 14). A Rede de 
Informação de Situações de Emergência (RISE) foi desse modo criada, com o objectivo de 
disponibilizar a informação armazenada ao cidadão comum, fomentando a troca de informação 
através da rede, entre várias entidades com interesses na área da protecção civil. Além das ocorrências 
activas a nível nacional, a RISE disponibilizava um conjunto de ligações para páginas relacionadas 
com situações de emergência a nível internacional (IGP, 2005b). 

 
5.4 Uma possível avaliação do CNIG 
 

Fazer uma avaliação do papel do CNIG no contexto da informação geográfica nacional é uma 
tarefa delicada. São-lhe frequentemente imputadas qualidades e defeitos aparentemente contraditórios, 
que impedem uma separação clara entre aspectos positivos e negativos da sua existência.  

Criado em 1990, pelo mesmo Decreto-Lei que institucionaliza o próprio SNIG, este organismo 
surge como uma estrutura de suporte, devidamente formalizada, a todas as actividades de organização 
e investigação no campo da informação geográfica. Os três anos que decorreram desde a aprovação da 
proposta de criação do SNIG, em 1987, até á publicação do Decreto-Lei 53/90, foram certamente úteis 
à sedimentação de ideias e conceitos por parte da administração e do próprio núcleo duro do futuro 
CNIG. A filosofia de base era claramente, para além de todas as tarefas de implementação, 
desenvolvimento e manutenção do SNIG, as de manter uma actividade constante de investigação, de 
participação em projectos internacionais e de coordenação sobre todas as actividades relativas a 
informação geográfica no nosso país.  

Com a sua criação, o Governo assumia a vontade de recuperar algum tempo perdido, criando 
um organismo forte, dotado de competências, dos melhores técnicos, com capacidade financeira para 
liderar iniciativas e investigação científica. Este enquadramento institucional forte é de enorme 
importância para o futuro do organismo, sobretudo se atendermos a que representa uma brecha na 
hegemonia detida até então pelo IPCC, mostrando haver a consciência por parte do poder político que 
só um organismo novo poderia recuperar o atraso que Portugal tinha nessa altura em termos de 
informação geográfica. O CNIG era assim um “laboratório” de Estado e tinha claramente uma 
vocação laboratorial. Por outro lado, as suas competências não incluíam a produção de cartografia, 
numa atitude inteligente que permitia ao CNIG manter alguma independência junto dos outros 
organismos ligados à produção de dados geográficos, quer de natureza estatal, quer privada.  

Do ponto de vista financeiro, para além do Orçamento do Estado, o CNIG tinha uma 
capacidade enorme de recolher verbas comunitárias (tendo mobilizado muitas verbas do FEDER), 
injectando muito dinheiro nas entidades que usavam e produziam informação georeferenciada. 
Investia nas universidades, nas empresas e nos produtores de informação geográfica e de software, e 
também na administração: nas autarquias, no IGeoE e também no IPCC. A título de exemplo, uma 
boa parte da cartografia 1:25000, que é o produto mais divulgado do IGeoE, foi elaborada com verbas 
conseguidas pelo CNIG, que obtinha financiamentos, apoiando depois o IGeoE. Isso terá acontecido 
algumas vezes sem muita consequência, em empresas que não obtiveram grandes resultados, mas 
mesmo esta capacidade de investimento perdeu-se, com o fim do CNIG (Bento, 2004). 

Na vertente académica, este organismo apoiou, não só as universidades (nomeadamente a UNL 
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e o IST), como também a realização de inúmeros cursos de formação profissional e de divulgação. 
Esses cursos foram um contributo forte para a divulgação da tecnologia junto dos utilizadores, 
especialmente ao nível da administração, e terão beneficiado não apenas dos fundos do CNIG, mas 
também de outros tipos de financiamento, nomeadamente comunitários. 

Para além da criação do SNIG, outros méritos devem ser atribuídos ao CNIG (Machado, 
2004), alguns deles com menor visibilidade pública, designadamente:  

• Estímulo à produção da muita informação georeferenciada até essa altura inexistente em 
Portugal; 

• Dinamização do mercado da informação geográfica; 
• Principal divulgador das novas tecnologias de informação geográfica em todo o País; 
• Realização de numerosos projectos de investigação com resultados publicados nos seus 

próprios relatórios periódicos, mas também, em revistas especializadas nacionais e 
internacionais; 

• Apoio a teses de mestrado e doutoramento realizadas em Universidades portuguesas e 
estrangeiras; 

• Apoio a diversos organismos na execução de projectos técnicos. Entre eles e a título de 
exemplo: colaboração com o ICN no Plano de Gestão da Reserva Nacional do Estuário 
do Tejo (RNET). Esta colaboração permitiu a libertação pela Comissão Europeia em 
1996 de 23 milhões de contos, contribuição indispensável à construção da Ponte Vasco 
da Gama; 

• Estágios e Formação generalizada de muitos licenciados. 
Por todos estes motivos, a criação e existência do CNIG foi determinante para quase todos os 

nossos entrevistados. No CNIG havia a ideia de que os SIG tinham um papel a desempenhar, quase de 
reforma, junto da administração pública. Isto numa altura em que a reforma e modernização da 
administração pública estava na ordem do dia e era o estandarte de quase todos os organismos 
públicos. Os resultados práticos desta intervenção ficaram, no entanto, aquém do que poderiam ter 
sido e das expectativas que, numa fase inicial, foram criadas sobre a sua existência. Visto como um 
laboratório, terá levado talvez longe demais essa sua natureza, tendo ficado marcado pela imagem do 
sítio onde apenas se faziam experiências. Para Bento (2004), talvez devesse ter tido mais cedo uma 
atitude mais profissional, de apoio à fixação de competências.  

Ainda assim, o CNIG veio proporcionar a agregação da comunidade de utilizadores (em 
paralelo com as actividades da USIG), tendo tido muitos aspectos positivos, apesar dos casos de 
insucesso que lhe são vulgarmente apontados. Destes destacamos a pouca eficácia de iniciativas como 
o Programa de Apoio à Gestão Informatizada dos Planos Municipais de Ordenamento do Território 
(PROGIP) e também, embora com menores culpas, do PROSIG. Se no primeiro destes programas, o 
fracasso decorreu exclusivamente das decisões tomadas dentro do próprio CNIG, no segundo caso 
temos de considerar que os municípios não estavam, nem foram, preparados convenientemente para o 
impacto que uma tal revolução tecnológica iria ter nas suas estruturas organizacionais. 

No que toca à implementação efectiva do SNIG, a avaliação do trabalho realizado no que se 
refere à criação de Nós Regionais, Locais e Sectoriais da rede nunca chegou a ser realizada. Para 
Machado (2004), se alguma vez essa avaliação vier a efectivar-se, a experiência realizada entre 1998 e 
2003 na Área Metropolitana de Lisboa será uma das que virá a ser considerada como positiva, tendo 
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produzido resultados palpáveis. Nos casos mais negativos, a filosofia desta infra-estrutura nacional de 
informação geográfica não foi sequer compreendida. Os núcleos responsáveis pelos sistemas de 
informação geográfica não foram dotados de pessoal adequado e em número suficiente. Os 
departamentos de alguns organismos (Direcções-Gerais, Câmaras Municipais, etc.) não comunicavam 
entre si, nem estavam interessados em fornecer os seus dados. Os computadores, equipados com 
ferramentas adequadas ao ordenamento do território e ao planeamento ambiental, foram nalguns casos 
distribuídas pelas secretarias, para realizar textos e outros trabalhos administrativos.  

Não sabemos se, caso tivesse sido seguida a tipologia de rede inicialmente prevista, 
suportada na rede da Telepac em protocolo X25 (em vez de uma solução aberta a todos os cidadãos 
baseada na Internet), os organismos produtores de dados teriam manifestado um maior abertura à 
troca e partilha de dados entre organismos da administração. Sabemos, por experiência própria, que a 
disponibilização de conteúdos em linha, acessíveis a utilizadores de todo o mundo, gera ainda muitas 
desconfianças por parte dos quadros técnicos públicos. A sensação de poder que decorre do facto de 
não partilhar a informação (mais do que a possuir) está ainda presente em boa parte da administração. 
Uma rede “fechada” poderia ter suscitado uma maior confiança por parte dos produtores, uma vez que 
a partilha de informação decorreria em ambiente fechado, apenas entre organismos públicos.  

O CNIG, como organismo pequeno, vocacionado para a inovação e a investigação, não teve 
capacidade nem competências para controlar o uso dos meios em que tinha investido (Machado, 
2004). Uma tal ineficácia, segundo Machado (2004), resultou claramente da decisão política de 
transferência do CNIG da esfera da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia para a tutela da 
Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território. Ao CNIG foram deste 
modo atribuídas pesadas funções correntes, de carácter puramente administrativo, sem que, como 
organismo de investigação de ponta, promotor de orientações estratégicas, estivesse dotado de meios e 
vocação para aqueles fins. 

Um outro aspecto menos conseguido na curta existência do CNIG, ainda que não seja sua 
exclusiva responsabilidade, respeita à disponibilidade dos dados geográficos. Se na altura do arranque 
do SNIG não havia dados, no momento presente a situação não se alterou significativamente. A opção 
que tem sido seguida em Portugal, de querer obter lucros na venda da informação, atrasou imenso os 
SIG em Portugal (Costa, 2004). Nos EUA, por exemplo, o governo resolveu fazer uma carta dos eixos 
de via e limites administrativos e disponibilizou-os gratuitamente, juntamente com outra numerosa 
informação alfanumérica sobre o território. Isso por si só desenvolveu uma indústria em torno dos 
dados. Para João Ribeiro da Costa (2004), a importância de construir uma base de dados sobre o 
território prende-se com o facto de ser uma infra-estrutura nacional, uma manifestação de soberania, 
que devia ser incumbência de um organismo estatal manter organizados. Temos, neste aspecto, algum 
caminho ainda a percorrer, que o CNIG não foi capaz de ultrapassar. 

 
5.5 A extinção do CNIG 

 
O CNIG após um período de grandes dificuldades de natureza administrativa e financeira 

(restrições à contratação de colaboradores, atrasos e dificuldades de acesso aos fundos comunitários, 
etc.) foi extinto em 2002 para, juntamente com o Instituto Geográfico e Cadastral, dar origem ao 
Instituto Geográfico Português. De acordo com as declarações políticas da altura, esta decisão teve 
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como fundamento a criação de economias de escala e de sinergias, e a eliminação de sobreposições. 
Desapareceu assim, um pequeno organismo público, competente, flexível e inovador no contexto da 
administração pública, nomeadamente, da investigação em Portugal (Machado, 2004). 

Esta fusão juntou competências que sempre viveram separadas e cuja oportunidade ainda é 
cedo para avaliar. A criação do IGP, segundo muitos dos nossos entrevistados, não corresponde a uma 
mudança na política do sector, nem a uma nova estratégia para a informação geográfica em Portugal, 
mas apenas a um mudança de nome e eventual redução dos custos administrativos correntes. No 
essencial, os problemas que caracterizavam ambos organismos parecem manter-se inalterados, com a 
diferença do SNIG praticamente ter desaparecido ou, pelo menos, hibernado durante o período que 
decorreu desde a fusão até agora. “Foi uma fusão que não criou valor. Quando for escrita a história, 
como agora vai fazer, ficará claro que esse foi um momento de retrocesso” (Bento, 2004). 

Para João Machado (2004), o diagnóstico actual não é favorável, no que parece concordar 
com o próprio Governo. Mencionou como exemplo, o texto publicado em Diário da República, num 
Despacho do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, em que se afirma 
necessária uma base nacional de informação geográfica, propriedade do Estado, mantendo-se 
actualizada, exigindo uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos e uma eficaz articulação entre 
serviços (D. R. II Série, N.º 125 – 30 de Maio de 2003, pp. 8419) e que diz ainda: 

“Isto não tem acontecido, e a falta de estratégia para a actividade cartográfica, tendo em vista 
a sua dinamização, a optimização dos recursos e a obtenção de economias de escala, nunca existiu, o 
que se tem traduzido numa redutora intervenção do papel regulador do Estado, em enormes 
desperdícios e sobreposições no consumo dos recursos públicos e à inexistência de um sistema 
nacional de informação geográfica consistente e que verdadeiramente responda às reais necessidades 
multisectoriais do País em matéria de informação geográfica.” 
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6 Período de Consolidação dos SIG (1986 a 2000) 
 

 
A explosão do mercado de informação geográfica aconteceu a partir de 1990, já com o CNIG 

em funções, fruto em boa parte do esforço de desenvolvimento científico e de publicitação destes 
conceitos junto dos potenciais utilizadores que este organismo desenvolveu. 

Neste capítulo iremos abordar vários sectores de actividade que, pelo seu contributo para esta 
ciência, ou por serem estratégicos para o país, julgamos dever referir nesta resenha. 
 
6.1 O mercado da informação geográfica 
 
6.1.1 O ênfase tecnológico 

 
Muitas foram as empresas determinantes na divulgação dos SIG, em parcerias mais ou menos 

intensas com o CNIG e as autarquias. Algumas herdavam já uma tradição cartográfica, inclusive na 
área da detecção remota. A título de exemplo, a Socarto, que foi uma das primeiras empresas privadas 
a investir na modernização dos sistemas de produção cartográfica, tinha já em 1988 comprado 
tecnologia Intergraph e montado uma cadeia de produção de cartografia digital (Julião, 2004). 

Nessa altura havia dois níveis: um primeiro, de pessoas que, acabadas de sair da 
universidade, tiveram a possibilidade de usar uma tecnologia inovadora mas que (até pela falta de 
experiência profissional) não conseguiam perceber todo o alcance da ferramenta que estavam a usar. 
Esses técnicos, bastante jovens, pensavam estar claramente no princípio duma revolução tecnológica e 
tiveram um grande envolvimento na componente tecnológica dos SIG (Julião, 2004), que perdurou até 
há bem pouco tempo. Esta abordagem foi muito notória na forma como as empresas publicitaram os 
seus produtos, sempre com ênfase na inovação tecnológica. O segundo nível de pessoas tinha já 
experiência nas empresas e organismos ligados à cartografia e à detecção remota. Essas tinham as suas 
carreiras profissionais consolidadas e perceberam rapidamente que os SIG iam interferir com o status 
quo instalado neste mercado. Umas reagiram negativamente, bloqueando as possibilidades de 
desenvolvimento de projectos tecnológicos nas suas esferas de influência, outras apoiaram 
positivamente esses desenvolvimentos (Julião, 2004).  

Os primeiros trabalhos que chegaram ao fim, ou tiveram resultados positivos no meio 
empresarial, foram nas áreas das infra-estruturas, abastecimento de água e redes de distribuição, talvez 
por um maior pragmatismo dos projectos ou melhor formação das pessoas dessa área. A utilização dos 
SIG em Portugal veio de duas áreas diferentes: tipicamente as pessoas do ambiente usavam modelos 
de dados raster, e habitualmente as pessoas das infra-estruturas, ou da cartografia, usavam sistemas 
vectoriais. A título de exemplo, na Ambisis foi desenvolvido nesta altura um sistema que funcionava 
com base em AutoCAD, tendo sido desenvolvida programação internamente para as aplicações 
necessárias. Numa outra empresa, a Ambitec, onde trabalhou Ribeiro da Costa (da UNL) e António 
Monteiro (do IST), usaram-se também sistemas vectoriais no final da década de 80.  

Umas são mais adequadas do que outras para modelar certo tipo de problemas, mas ambas se 
complementam, como se veio a verificar na evolução do próprio software a nível global. No entanto, 
esta disputa latente entre os dois modelos de dados, vectorial versus raster, só terminou quando as 
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grandes marcas de software integraram finalmente ambos os modelos nos pacotes nucleares de 
software (caso da ESRI, por ex.) 

 
6.1.2 Do UNIX para o Windows NT 

 
O uso generalizado do difícil sistema UNIX, adicionado ao facto de os computadores serem 

caros e de os utilizadores estarem fora do seu ambiente de trabalho (que já começava a ser o sistema 
operativo Windows) eram entraves graves à expansão deste mercado até ao aparecimento das soluções 
para PC. Em 1992/93 começavam a aparecer de forma disseminada os SIG baseados em PC que, no 
entanto, existiam já nalgumas áreas de actividade, como a DGQA desde finais da década de 80 (1986 
na DGQA). A introdução dos sistemas baseados em Windows NT, correndo sobre PC relativamente 
vulgares, veio dar um novo impulso à divulgação da tecnologia e ao aparecimento de uma base mais 
alargada de potenciais utilizadores. Com o aparecimento de produtos como o ArcView 1.0, era 
possível visualizar informação geográfica sem ter de usar softwares mais pesados e mais caros. Foi 
um primeiro passo na democratização da informação geográfica e nos novos conceitos de SIG de 
“desktop”, embora o preconceito sobre a exagerada especialização necessária à operação com este tipo 
de programas perdurasse ao longo da década de 90. 

 
6.1.3 Conversão e disponibilidade dos dados 

 
A conversão de formatos era importante nessa altura, senão o sustento de toda uma indústria 

latente. O grande nicho de mercado das empresas no início da década de 90 era a conversão 
analógico-digital da informação existente nos arquivos dos seus clientes, pelo que se desenvolveram 
muitos projectos de conversão deste tipo. A inexistência de informação digital prévia terá sido um dos 
bloqueios ao rápido avanço das tecnologias de informação geográfica em Portugal, mas não o 
principal. Esse terá sido sobretudo organizacional e de modelos de gestão dos organismos. As 
escassas disponibilidades financeiras foram também determinantes para uma faixa de organismos 
públicos que não podiam suportar os custos elevados desta conversão exclusivamente com os seus 
orçamentos. Na opinião de Julião (2004), se tivesse havido um forte empenhamento governamental na 
criação de programas para apoio à conversão da informação existente, os projectos teriam avançado 
mais depressa. 

Em princípios da década de 90, a percentagem de custos estimada no início dos projectos era 
repartida entre 80% do orçamento total para a recolha de dados e os 20% restantes para o hardware. 
Hoje ainda há quem refira essa percentagem, mas naturalmente poderá até ser mais desequilibrada, 
atendendo ao facto que o custo da tecnologia (o hardware) ter descido bastante nos últimos anos. Hoje 
o hardware tem preços muito baixos, mas a produção da informação continua a ser algo extremamente 
caro devido ao preço da mão-de-obra especializada. O que parece haver no contexto das organizações 
é muita informação que, com alguma facilidade, pode ser georeferenciada, não tendo pois grandes 
custos de recolha ou trabalho de campo. “Há é que pensar como usar a informação que nós já temos 
para fins diferentes e isso, ... é um grande desafio” (Julião, 2004). 

Um factor que determinou fortemente o avanço dos SIG em todo o mundo foi a maior ou 
menor disponibilidade dos dados. Os SIG são talvez o sistema em que a disponibilidade, ou não, dos 
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dados é mais crítica. O melhor dos sistemas, com ferramentas que fazem todas as análises necessárias, 
se não tiver dados, não funciona (Costa, 2004). Por outro lado uma grande parte das instituições ainda 
não tomou consciência da vantagem de partilhar os dados de base com entidades similares ou em 
ramos de negócio semelhantes. À semelhança do que aconteceu na primeira geração de PDM, em que 
várias entidades públicas distintas tentavam fazer sozinhas diferentes cartas de ocupação do solo, 
ainda há uma cultura de “não partilha” de informação que, a ser ultrapassada, poderá reduzir em muito 
os custos de produção e manutenção de bases cartográficas comuns. 

Neste aspecto, o papel da EDINFOR (agora denominada IT-Geo e coordenada por Luis 
Barruncho) é importante na história dos SIG portugueses porque foi o projecto mais longo, que dura 
há já uma década e meia, e que abrange uma maior fatia do território nacional (Costa, 2004). Houve 
uma altura em que houve bastantes protocolos com a EDP e a Portugal Telecom para produção de 
cartografia, mas esses esforços não foram devidamente concertados a nível nacional. O grupo EDP 
acabou por ter de, a fim de suprir as suas carências de informação, realizar sozinho um levantamento 
maciço de informação georeferenciada, que disponibiliza em parte no seu portal (Barruncho, 2004).  

A situação inversa também existiu: a autarquia de Castelo Branco, por exemplo, tentou 
agregar as várias empresas de infra-estruturas de modo a partilhar os custos dos levantamentos digitais 
e promover as futuras actualizações em tempo quase real, não tendo tido qualquer receptividade por 
parte das empresas. Logo que foi feito o levantamento aerofotogramétrico, a expensas do município, 
as referidas empresas acorreram solicitando cópias dos ficheiros para seu uso individual. Espantoso 
foi o facto de esta informação ter sido fornecida, nalguns casos a custo zero, o que atesta do pouco 
conhecimento que os decisores têm muita vez do real valor da informação georeferenciada. 

 
6.1.4 Divulgação dos projectos e resultados 

 
A maior parte dos desenvolvimentos ocorridos nas empresas não foram documentados nem 

publicados, com excepção das comunicações apresentadas nos encontros de utilizadores (ESIG) que 
veremos adiante. Não havia revistas e livros em língua portuguesa quando se iniciaram os primeiros 
projectos portugueses de sistemas deste tipo, e continua a não haver neste momento, passados quase 
35 anos sobre os pioneiros. Continua a existir em Portugal a falta de uma linha editorial constante e 
diversificada sobre estas temáticas, embora a recente colecção Geomática, da editora LIDEL, tenha 
vindo a divulgar vários livros ligados a esta temática, até agora mais ligados a componentes 
cartográficas (Julião, 2004). À data em que escrevemos estas linhas, existem apenas três livros 
escritos em Portugal sobre sistemas de informação geográfica e um outro que aborda a perspectiva 
multidimensional dos sistemas, integrando conceitos de realidade virtual, aumentada e multimédia 
(Câmara, 2002). 

 Para Tenedório (2005), há uma razão global e uma mais especializada que explicam o facto 
de, em Portugal, os professores universitários escreverem poucos manuais. As tradicionais sebentas 
foram muito criticadas a seguir à implantação da democracia em 1974, e os professores deixaram de 
escrever. O reverso da medalha, foi o ter havido uma tal dispersão que ninguém se ocupou em 
formalizar de alguma forma conhecimentos técnicos de ponta. 

Ao nível do grupo mais restrito dos SIG, DR, etc., escreve-se muito pouco porque as poucas 
pessoas que trabalham nesta área não têm tempo para escrever. E um livro é muito menos importante 
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para a progressão na carreira académica que um artigo numa revista internacional. Mesmo do ponto de 
vista financeiro, a publicação de um livro não é aliciante (Tenedório, 2005). 

Os materiais escritos e publicados sobre os sistemas em Portugal são sobretudo artigos de 
revistas estrangeiras, por exemplo a GisWorld (agora denominada GeoWorld), e a GisEurope 
(também desaparecida), ambas com uma focagem nos aspectos de mercado. Com uma abordagem 
científica, existia o International Journal of Geographical Information Science, cuja importância se 
mantém, sendo a única publicação científica sobre este tema com expressão global. No âmbito de 
alguns projectos de âmbito europeu foram também editados alguns livros (série GISDATA, por ex.) 
com contribuições significativas de cientistas portugueses ou com referências importantes aos “case 
study” portugueses. 

A bibliografia sobre SIG no nosso país é pois reduzida a papers e proceedings em 
conferências nacionais e internacionais, não havendo, com as honrosas excepções referidas, livros 
escritos sobre os sistemas desenvolvidos em Portugal. Provavelmente, a maior contribuição escrita 
para o conhecimento na área dos SIG são os conjuntos de apresentações dos encontros ESIG, 
publicados pela respectiva organização em formatos digitais e que, de um modo periódico, traçam o 
estado da arte dos projectos a decorrer no país. 
  
6.2 As conferências sobre SIG 
 

Como vimos, em boa parte pela ausência de outras formas de documentação escrita sobre as 
histórias de sucesso e de insucesso dos projectos de informação geográfica, as comunicações dos 
Encontros de Utilizadores de Informação Geográfica (ESIG) acabam por ser a única forma 
relativamente bem espaçada no tempo de tomar o pulso aos desenvolvimentos desta ciência no nosso 
país. Quase todos os investigadores envolvidos nestas matérias passaram por uma ou mais vezes por 
estes encontros, apresentando os seus resultados. Alguns fazem-no regularmente em quase todas as 
edições. As comunicações dos ESIG são assim uma das formas mais regulares e disponíveis de 
obtenção de informação sobre a evolução dos SIG, no que respeita a Portugal. 

 
6.2.1 As conferências pioneiras 

 
Se ainda assim recuarmos no tempo, procurando as primeiras conferências, chegaremos àquela 

que terá sido a primeira sobre SIG em Portugal, em 1985, a OTAC (Ordenamento do Território 
Assistido por Computador). Esta conferência teve lugar em Lisboa, embora organizada por Julius 
Fabos, que referimos anteriormente pela sua ligação de consultoria ao grupo de trabalho de 
implementação do SNIG. 

Só quatro anos depois, em 1989, foi possível ter em Lisboa uma outra conferência sobre esta 
temática: o Urban Data Management Symposium sob o tema “The development of Urban Information 
Systems. Standardisation, data requirements and future developments”, que foi uma iniciativa de 
António Arnaud (Arnaud, 2002). O UDMS é uma organização europeia que se preocupa com o 
tratamento de dados urbanos, nalguns aspectos muito parecida à URISA americana. Esta conferência 
foi um momento importante, do ponto de vista de despertar para os SIG em Portugal, tendo 
inclusivamente sido realizados vários seminários direccionados para diversos públicos a sensibilizar. 
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6.2.2 Os encontros da USIG (ESIG) 

 
A USIG surge em 1990, seguindo um modelo semelhante a outras associações congéneres 

em vários países da Europa, partindo do interesse que, a certa altura, se manifestou em constituir uma 
organização não governamental com capacidade para congregar e representar os utilizadores. Teve 
como primeira grande realização o ESIG de 1991, onde se registou um assinalável sucesso, muito para 
além do esperado (Geirinhas, 2004), num ambiente ainda muito desconhecedor destes conceitos. 
Desde  a sua criação, praticamente todos os anos houve um evento de âmbito nacional sobre a 
utilização da informação geográfica em Portugal. A USIG é marcante no percurso da informação 
geográfica em Portugal e é a única entidade capaz de manter uma cadência de conferências ao longo 
deste tempo todo (Julião, 2004). Os ESIG decorreram nos anos de 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 
2000, 2001, 2002 e 2004. Entretanto, a USIG decidiu que, a partir do próximo ano, o ESIG passará a 
ter periodicidade anual (Geirinhas, 2004). 

Se efectuarmos uma análise sumária dos textos publicados nos “proceedings” dos ESIG, 
podemos avaliar quais as áreas em que foram desenvolvidos sistemas em determinada altura da 
evolução portuguesa, bem como obter uma imagem das entidades mais produtivas nesta matéria. Tal 
análise tem de ser tomada com alguma prudência, como vários dos nossos entrevistados nos 
sugeriram, uma vez que um SIG formalmente muito bem apresentado numa conferência não significa 
que o mesmo exista ou, pelo menos, que funcione. Esta precaução terá de ser tida em conta, se 
atendermos a que o período áureo dos SIG em Portugal parece, como vimos anteriormente, pautado 
por uma euforia que transbordou muitas vezes a eficácia real dos sistemas. Tal optimismo foi 
naturalmente exposto e registado nos ESIG na época respectiva. Ainda assim, correndo este risco, 
elaborámos uma grelha registando o tema e a filiação dos autores de todos os Encontros dos quais foi 
possível obter os respectivos textos. Infelizmente não foi possível, mesmo recorrendo a fontes 
alternativas, obter informação sobre a totalidade dos ESIG, mesmo ao nível de simples resumos ou 
índices das conferências apresentadas. Assim, apenas dispomos dos textos dos Encontros de 1993, 
1995, 1999, 2001, 2002 e 2004, com os quais nos foi possível elaborar alguns gráficos que exprimem 
o peso relativo dos diversos temas abordados. 

Desde os primeiros encontros foi visível o peso da monitorização e gestão ambiental no 
conjunto de temas discutidos apresentados. Embora essa predominância não seja logo visível (Figura 
15) no segundo ESIG, de 1993, a tendência viria a consolidar-se a partir daí. 
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Figura 15 - Percentagem de comunicações por tema no ESIG de 1993 

 

Figura 16 - Percentagem de comunicações por tema no ESIG de 1995 

 
Nos encontros seguintes, ainda na década de 90 (Figura 16), é possível constatar que se 

mantêm os três grandes grupos de temas apresentados: além dos temas de gestão ambiental, os 
restantes textos têm uma forte incidência em temas de cartografia e detecção remota, bem como em 
temas de desenvolvimento de conceitos e modelos teóricos. Esses serão os dois outros grupos 
temáticos que irão permanecer em destaque ao longo de todos os ESIG que tivemos oportunidade de 
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analisar. 
O final da década seria marcado, nos ESIG de 1999 e 2001, respectivamente, por uma total 

hegemonia novamente dos temas ambientais, com 29% e 34% respectivamente das comunicações 
apresentadas nestes encontros. Os dois lugares seguintes oscilam nas suas percentagens, mas continua 
a haver um claro destaque para a cartografia e para a investigação teórica (Figuras 17 e 18). Os 
restantes grupos temáticos oscilam de ano para ano, sem que seja possível estabelecer uma tendência 
de crescimento ou retrocesso. O baixo número de comunicações apresentadas em temas como a Saúde 
ou o Património, impedem também a extracção de conclusões significativas. 

 
 

Figura 17 - Percentagem de comunicações por tema no ESIG de 1999 

 
Seria, no entanto, nos encontros de 2002 e 2004, que estas tendências se viriam a acentuar 

(Figuras 19 e 20). Por um lado a continuação do domínio do tema gestão ambiental, logo seguido dos 
textos relativos a cartografia e detecção remota, embora com larga vantagem dos primeiros (26% e 
33%, contra 15% e 21% respectivamente). Neste anos assistimos a um interessante aumento dos temas 
relacionados com planeamento, bem como um decréscimo dos relativos a investigação sobre teoria e 
métodos. Pode este aumento significar uma maior implementação dos SIG junto das entidades que 
produzem instrumentos e planeamento ou, tão somente, uma maior disponibilidade para tornar 
público o que tem sido feito nestas áreas pela administração. Veremos mais tarde se este aumento 
corresponde também a um maior número de participações de entidades da administração pública e 
privada. 
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Figura 18 - Percentagem de comunicações por tema no ESIG de 2001 

 

 

Figura 19 - Percentagem de comunicações por tema no ESIG de 2002 

 
Um outro aspecto patente neste últimos encontros respeita a uma maior pulverização de 

comunicações em temas marginais como a saúde, os censos e a educação. Estes indicadores parecem 
demonstrar que, nesta altura, os SIG não são já uma tecnologia sobre a qual se investiga e teoriza, mas 
que começa já a estar embutida nos vários ramos de actividade, surgindo contributos de vários 
sectores onde, de forma surpreendente, se começaram a usar sistemas de informação geográfica. 
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Podemos talvez daqui inferir um maior amadurecimento da tecnologia junto dos potenciais 
utilizadores, embora tal conclusão seja exagerada face aos parcos dados disponíveis e à forma 
indirecta como tentamos interpretá-los. 

 

Figura 20 - Percentagem de comunicações por tema no ESIG de 2004 

 
Ainda no que respeita aos temas apresentados e ao número de comunicações, seria 

interessante verificar de que modo este crescimento, em número absoluto de textos e em percentagem 
face ao total, foi evoluindo ao longo dos anos. Elaborámos, para esse efeito, o gráfico seguinte (Figura 
21). 
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Figura 21 - Evolução do número de comunicações por grupos temáticos  

 
Daqui se depreende um crescimento quase linear do número de comunicações nos dois temas 

dominantes nos ESIG: gestão ambiental e cartografia. Para além do domínio percentual, estes dois 
temas têm vindo a crescer em número de textos de forma contínua, ao contrário dos restantes, que 
registam crescimentos fracos ou nulos. Na maior parte dos casos, para os restantes temas, o número de 
comunicações apresentadas parece ser aleatório, oscilando dentro de valores muito baixos. 

Tão interessante quanto a temática desenvolvida nestes encontros, será a filiação dos autores 
das comunicações. Essa análise permitirá conhecer quais as entidades e que tipo de entidades têm 
desenvolvido esforços de investigação em projectos SIG (no pressuposto que os publicam), quais os 
grupos que se destacam nesta actividade e quais têm  crescido ou regredido ao longo dos anos. Para 
esse efeito, dividimos as entidades em seis grupos fundamentais, tendo classificando cada texto 
segundo a filiação dos seus autores (geralmente mais que um) dentro destes grupos. O resultado foi 
um gráfico (Figura 22) que nos mostra a evolução do número de comunicações por grupo de entidades 
ao longo dos ESIG analisados.  

Este gráfico permite avaliar o enorme peso que as universidades têm tido no 
desenvolvimento e investigação em projectos SIG. O crescimento do número de projectos 
apresentados por investigadores e docentes em universidades portuguesas tem sido quase exponencial 
e não tem paralelo com qualquer outro dos grupos analisados. O domínio tem sido absoluto, tendo 
vindo a aumentar de forma clara nos encontros realizados a partir de 2001, inclusive. As entidades 
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ligadas à administração, quer central, quer autárquica, têm vindo a manter uma participação crescente 
mas irregular o que, ainda assim, augura uma onda positiva de aplicação de sistemas nas áreas de 
apoio á decisão e planeamento por parte do estado. Os restantes grupos mantém participações quase 
marginais nos ESIG, com ligeiro destaque para o CNIG (posteriormente IGP) que tem vindo a mostrar 
algum dos seu trabalho, sobretudo na área da detecção remota. 

Figura 22 - Evolução do número de comunicações apresentadas por tipo de entidade  
 
Por fim, tivemos curiosidade em saber como se divide a participação das universidades e 

politécnicos  entre si. É bastante evidente uma maior participação dos institutos politécnicos, com 
comunicações dos seus docentes, nos últimos ESIG. Restava-nos averiguar se o incremento de 
comunicações com origem académica se deveu apenas a estes últimos. Para isso elaborámos  um 
gráfico apenas com os dados correspondentes às instituições universitárias e politécnicas (Figura 23). 

Deste gráfico, ressaltam duas universidades: a Universidade Técnica de Lisboa e a 
Universidade Nova de Lisboa. A Universidade de Évora tem ainda mantido uma presença razoável, 
nomeadamente com várias comunicações sobre temas de aplicações SIG para agricultura de precisão. 
Se analisarmos com mais detalhe, verificamos que a presença destas duas universidades líderes em 
comunicações científicas nos ESIG se deve, no caso da UTL, ao Instituto Superior Técnico e ao 
Instituto Superior de Agronomia e, no caso da UNL, à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ao 
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação e à Faculdade de Ciências e Tecnologia. Estas 
são pois as universidades e respectivas faculdades que têm demonstrado maior dinâmica na 
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investigação e desenvolvimento de projectos SIG em Portugal, pelo menos atendendo à sua 
divulgação pública. 

Figura 23 - Evolução da participação das instituições de ensino superior 

 
Se considerarmos que estes encontros são o repositório de tudo o que de melhor tem sido 

feito em informação geográfica em Portugal, não será demais afirmar que os ESIG, juntamente com o 
CNIG, foram decisivos na consolidação da informação geográfica em Portugal. A periodicidade anual 
permitirá uma aferição mais imediata dos estado da arte no nosso país e o novo formato de publicação 
dos proceedings (em CD e em linha) irá evitar futuras situações de indisponibilidade dos textos como 
se verifica nos da década de 90 

Para além dos Encontros de Utilizadores (ESIG), a USIG também organizou alguns seminários 
e reuniões sectoriais em determinadas áreas de especialização. Um exemplo que não se poderá deixar 
de mencionar é, naturalmente, o GIS Planet ‘98, que constituiu um evento marcante do ponto de vista 
internacional, principalmente no panorama Europeu. 
 Embora já completamente fora do âmbito temporal deste estudo, não podemos deixar de 
referir que a USIG irá, uma vez mais, realizar o evento GisPlanet 2005 em Portugal, reunindo um 
conjunto de temas e de eventos que cobrem a totalidade das áreas de estudo em SIG, mesmo as mais 
recentes como a “microGeografia”, serviços baseados em localização e outras áreas emergentes. Este 
encontro, de âmbito mundial, conta com o apoio das principais organizações europeias de informação 
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geográfica (bem como da URISA) e apresenta uma comissão científica presidida por Michael 
Goodchild, coadjuvado por Michael Worboys e António Câmara. Os restantes membros são um 
numeroso grupo de investigadores e académicos de renome de inúmeros países, líderes nas suas 
respectivas áreas de investigação, que garantirão seguramente o enorme valor científico do GisPlanet 
2005.  
 Em paralelo com o GisPlanet 2005, irá decorrer também o AGILE 2005, no mesmo local e 
partilhando as mesmas instalações, mas com ligeiro desfasamento de datas, desta vez organizado 
pelos membros da Agile em Portugal: o ISEGI, a USIG e o Laboratório de SIG da Universidade do 
Minho. Estes dois eventos de projecção global colocarão Portugal, uma vez mais, na agenda dos 
investigadores a nível mundial como um país capaz de desenvolver pesquisa e inovação em 
informação geográfica, bem como de organizar e promover a sua divulgação. 
 
 
6.3 Os organismos produtores de cartografia 

 
6.3.1 Instituto Geográfico e Cadastral 

 
Como vimos anteriormente, o Instituto Geográfico e Cadastral era, desde 1980, responsável 

pela elaboração, até ao final da década, do levantamento cadastral de todo o território português. A 
organização interna do Instituto não foi, no entanto, alterada de modo a atender a esta difícil tarefa, 
tendo-se insistido na realização do cadastro rural. 

Em 1987, a tutela do IGC passa do Ministério das Finanças para o Ministério do Planeamento 
e Administração do Território, um sinal que Henriques (2002) interpreta como a constatação de que o 
IGC não será capaz de efectuar em tempo útil as tarefas que lhe tinham sido incumbidas e, portanto, 
deixava de ter interesse para o ministério que tutelava a recolha de impostos. 

A entrada na União Europeia veio proporcionar um interesse temporário pelo cadastro rural, 
uma vez que a aplicação das políticas agrícolas comunitárias vieram impor a realização de cadastros 
de determinadas espécies agrícolas. Neste aspecto, alguns projectos de aproveitamento hídrico vieram 
também obrigar ao emparcelamento de propriedades e naturalmente, à realização prévia de cadastros 
exaustivos. 

Numa primeira abertura à possibilidade da entrada de empresas privadas na produção 
cartográfica, o IGC elabora então um projecto de vários milhões de contos, no sentido de produzir 
uma cobertura cartográfica total do território (com excepção das áreas urbanas) em escala 1:2000, e de 
cadastro predial de apenas uma parte mais ligada às referidas zonas de emparcelamento. As somas 
envolvidas e a constatação por parte da administração de que o interesse de cartografia rural a uma tal 
escala era pequeno levou ao abandono do projecto. O impasse que se seguiu levou à criação, em 1990, 
de uma comissão de reestruturação do IGC, que acabou por apresentar um conjunto de medidas para 
viabilizar a produção do cadastro (Henriques, 2002). 

Ao nível do IGC, o impasse mantinha-se, ao ser impossível conceder pelo governo o estatuto 
de instituto público, julgado na altura fundamental para a reestruturação do organismo. Foi publicada 
então uma nova lei orgânica, passando o IGC a designar-se Instituto Português de Cartografia e 
Cadastro (IPCC), mas do ponto de vista organizativo retrocedeu-se novamente aos princípios do 
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antigo IGC, nomeadamente, colocando o antigo Conselho Coordenador de Cartografia (que tinha sido 
substituído temporariamente por outro organismo idêntico, mas na dependência do Governo) de novo 
em funcionamento e na dependência directa do próprio IPCC. Esta nova lei orgânica confere ao IPCC 
o poder de homologar toda a cartografia a usar pelos organismos da administração pública e 
municipal, ao mesmo tempo que mantém a sua actividade de produtor, colocando-o assim em directo 
conflito de interesses com as empresas do sector (Henriques, 2002). Este facto viria a inquinar de 
modo definitivo a relação entre indústria de produção cartográfica e o organismo que tutelava pelo 
lado da administração essa produção que, ainda por cima, estaria mal preparado tecnicamente e sem 
qualquer tipo de experiência para poder intervir na homologação, quer de cartografia temática, quer de 
cartografia a escalas grandes. 

 
6.3.2 Instituto Geográfico do Exército 

 
Os Serviços Cartográficos do Exército, entretanto denominados Instituto Geográfico do 

Exército (IGeoE), aproveitaram as lacunas da restante administração (Castro, 2004) e continuaram as 
suas séries cartográficas, tendo com um apoio financeiro muito significativo do CNIG (que para aí 
canalizou verbas comunitárias) passado a disponibilizar a cartografia 1:25000 em formato digital 
(Henriques, 2002). A decisão do IGeoE de avançar para uma cadeia de produção digital cartográfica 
foi uma pedra fundamental e permitiu à Intergraph penetrar no mercado da cartografia digital em 
Portugal. As grandes empresas da altura começaram também a avançar para soluções deste tipo, como 
a Socarto, a Novageo, a Estereofoto, e a Geometral (Julião, 2004). 

Enquanto a cartografia de escalas médias e pequenas era assim assegurada, com qualidade, 
pelo IGeoE, a desactualização da antiga cartografia dos Serviços de Urbanização (agora designada 
DGOT-DU) tomava contornos dramáticos pela ausência de iniciativa municipal na sua actualização e 
modernização. Tal facto levou ao descalabro total verificado na execução da primeira geração de 
Planos Directores Municipais, no princípio da década de 90, que primaram, na sua quase totalidade, 
pela inexistência de um base cartográfica adequada. A base cartográfica usada para a realização destes 
planos foi muitas vezes a carta 1:25000 do IGeoE. Esta era manifestamente inadequada na maioria dos 
casos, sendo redesenhada por processos manuais, com sucessivas emendas e rasuras, tornando o 
resultado publicado muitas vezes impossível de usar ou com erros grosseiros. 

 
6.3.3 Instituto Hidrográfico 
 

No Instituto Hidrográfico (IH) as tecnologias de cartografia digital aparecem em 1993, e 
cerca de dois anos depois foi possível ter recursos humanos formados e a primeira carta de papel 
produzida com recurso a tecnologia digital (cartografia assistida por computador). O sistema 
escolhido na altura foi o da Universal Systems, o CARIS, por ser o mais adequado à cartografia 
náutica, que tem pressupostos diferentes da cartografia terrestre (Pacheco, 2005).  

Desde 1983, a NATO tinha decidido avançar com o standard DIGEST, uma norma para a 
transferência de dados geográficos com recurso a formatos raster e vectorial (Pinheiro, 2002). Este 
terá tido alguma influência pelo facto de ter obrigado a avançar para o ambiente digital. Os standards 
da NATO, visando aplicações militares, têm por detrás o conceito de que se deve incluir na cartografia 
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toda a informação disponível, enquanto que os standards da Organização Hidrográfica Internacional 
se baseiam apenas na inclusão da informação relevante para a segurança da navegação marítima. Para 
além da cartografia náutica produzida com estes dois standards, está também prevista a produção, no 
âmbito militar, de Aditional Military Layers que contêm informação táctica devendo funcionar 
sobreposta à informação de navegação (Pacheco, 2005). 

Em 1995 é publicada no IH a primeira carta digital, impressa em papel, mas baseada em 
processos de produção digitais (Sanches et al, no prelo). Surge também um novo produto, a carta de 
navegação electrónica. Na sequência do acidente do navio petroleiro Exxon Valdez, no Alasca em 
1989, a comunidade internacional e as organizações marítimas e hidrográficas desenvolveram 
esforços para se criar um novo sistema de navegação electrónica baseado também em cartas 
electrónicas, com a finalidade de diminuir os riscos associados ao erro humano. Isso faz com que 
nasça o sistema de navegação ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) (Pinheiro, 
2002) que tem de ser alimentado por cartas de navegação electrónicas. Tal facto obriga a que a 
produção de cartografia seja orientada não só para o produto em papel, mas também para o formato 
digital, que tem normas e características especificas (Pacheco, 2005). 

Esse processo é iniciado no IH em 1997, na sequência da realização de mestrado por parte de 
um oficial da Marinha na Universidade de New Brunswich sendo ele o produtor da primeira carta de 
navegação electrónica nacional. Foi posteriormente implementado esse processo de produção para 
todas as zonas sob soberania, jurisdição e interesse nacional, estando-se numa fase de completamento 
dos fólios, que deverão atingir já os 60 a 70% (Pacheco, 2005). 

Em 2000 na sequência do mestrado de Bessa Pacheco faz-se o desenvolvimento de um 
protótipo SIG no IH, de um modo mais concreto, para exploração de informação técnica e ambiental. 
O processo arranca com a decisão em 1997 de criar um centro de dados técnico científicos, para 
integrar informação ambiental com a informação cartográfica e para centralizar o armazenamento, e 
ter capacidade de gerar novos produtos, integrando informação das diferentes áreas cientificas 
(Pacheco, 2005).  

O centro de dados e o ensejo de iniciar o projecto SIGAMAR (Sistema de Informação 
Geográfico sobre o Ambiente Marinho) fazem com que, desde 1997 até 1999, se tenha feito formação 
em bases de dados (Oracle), e se tenha desenvolvido aplicações de exploração com objectos CARIS 
(Chumbinho, 2001). Entre 2001 e 2003, houve então um forte investimento em pacotes de SIG 
comerciais para implementação e consequente exploração de um SIG de tipo departamental-
empresarial. O sistema implementado funciona sobre uma base de dados Oracle, com componente 
espacial,  e tem pacotes de serviços, de acesso à base de dados e de páginas Web. Existem ainda 
pacotes de funções de exploração espacial avançada para os utilizadores que precisam de 
funcionalidades específicas (Pacheco, 2005). 

Quando aconteceu o acidente do navio mercante Prestige, em 2001 ao largo da Galiza, o IH 
estava a cerca de 80% da funcionalidade pretendida e o SIG serviu como uma ferramenta muito útil 
para integrar toda a informação e auxiliar a decisão e a divulgação pública. Se houvesse alguma 
dúvida nessa altura sobre os benefícios da implementação do referido sistema de informação, ficou 
desde logo dissipada. 
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6.4 A administração pública e autárquica 
 
6.4.1 Resistência organizacional à mudança 

 
“Quando as tecnologias entram dentro de uma organização, ..., vão mexer com pequenos 

poderes instituídos. Ao tornar o processo mais linear e transparente, vão implicar com estes pequenos 
poderes de alteração da realidade” (Julião, 2004).  

Esta pequena frase resume bem parte dos problemas de implementação dos SIG na 
administração pública, quer central, quer local. Na administração local o problema reveste-se de 
contornos ainda mais intensos, porque existe uma menor cultura técnica e uma maior proximidade 
física e pessoal entre departamentos que lutam pelo poder da informação. A gestão de conflitos é pois 
mais difícil e intensa que na estrutura mais impessoal e distante da administração central. Todas as 
teorias que se aprendem nos manuais de implementação de tecnologias de informação nas 
organizações podem, em maior ou menor escala, ser encontrados nas autarquias portuguesas. Os SIG, 
com todas as particularidades de que se revestem, em especial a sua abrangência tentacular, que 
atravessa transversalmente as organizações, são alvos fáceis para os poderes instalados. Não é de 
estranhar pois que apenas os projectos que tiveram grande suporte político, tenham conseguido vingar 
por entre inúmeras dificuldades. 

Os primeiros projectos na administração, segundo Julião (2004), foram fruto de algum 
voluntarismo, de compra de alguma tecnologia e de algumas soluções ad-hoc. Isto não quer dizer que 
não tenha havido casos em que tenha havido uma estratégia bem definida, como o projecto da Câmara 
Municipal de Oeiras. Neste projecto em particular, o sucesso deveu-se em boa parte a António 
Fernandes, por ter convencido o Presidente da Câmara a lançar o projecto SIG. Isaltino Morais, no 
entanto, teve também bastante mérito por ter percebido o alcance do que lhe foi apresentado, pondo 
um grande envolvimento da instituição na montagem do sistema de informação (Julião, 2004). 

 
6.4.2 Planos Directores Municipais 

 
Os PDM podiam ter sido decisivos no desenvolver dos SIG, mas não o foram. Os planos de 

primeira geração resultaram de um movimento que pouco tinha a ver com informação geográfica.  
Resultaram de uma movimentação técnico-urbanística, de natureza política, ligada à autonomia das 
autarquias locais (Machado, 2004). Muito poucas Câmaras usaram SIG ou qualquer outra tecnologia 
de desenho assistido por computador na elaboração dos planos. Para além disso houve planos de 
muito má qualidade, quer do ponto de vista cartográfico, quer mesmo metodológico. Foram pautados 
quase todos pela ausência de cartografia adequada, com ampliações da escala 1:25000 para outras 
escalas maiores. A cartografia a escalas convenientes não existia na maior parte dos casos e nem 
fotografias aéreas rectificadas foi possível obter em muitas das situações. Ainda assim, esta vaga criou 
um conjunto de informação única sobre o território, no mesmo intervalo de tempo (Julião, 2004), 
ainda que com gravíssimas lacunas, erros e dificuldades de compatibilização. 

O despontar da cartografia para PDM aconteceu em 1992 e 1993. Nessa altura já havia 
algumas ideias por parte do CNIG, ideias essas que se materializaram em 1994 com a criação do 
PROGIP e do PROSIG. Foi um pretexto para algumas autarquias poderem avançar definitivamente na 
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implementação de SIG municipais, em parte com o pretexto de elaborar ou gerir os PDM. No entanto, 
quando estes programas foram lançados, a grande maioria dos municípios tinham já aprovados, ou em 
fase final de aprovação, os seus planos. Mesmo nos planos mais atrasados, não era viável fazer 
depender a execução do plano de um sistema cartográfico mal conhecido e não testado. Mais uma vez, 
a oportunidade tinha sido perdida. 

Quando foi publicada, em finais da década de 80, a legislação que obrigou as Câmaras 
Municipais a elaborarem os seus PDM, sob a ameaça de perderem o acesso aos fundos comunitários, 
podiam ter sido acauteladas as regras para elaboração cartográfica dos planos, criando um conjunto de 
informação sobre o território significativo e simultâneo, logo em formato digital. A tecnologia era 
conhecida dos decisores políticos, e o processo de criação do SNIG estava já definido e em curso. Tal 
não aconteceu, pelo que não existiu uma estratégia nacional para o mosaico cartográfico nacional. 
Ainda assim, os PDM foram importantes para algumas empresas, que cresceram à custa de grandes 
projectos de conversão de dados. 

O CNIG podia ter tido um papel decisivo nesta altura dos PDM, assegurando que estes 
processos pudessem ter ocorrido de maneira mais eficaz. Os projectos PROSIG e PROGIP não foram 
acompanhados da suficiente preocupação para que a informação recolhida pelos municípios fosse bem 
interligada entre si. O mosaico de informação resultante não era coerente entre si, não encaixava uns 
nos outros, e ainda hoje existe dificuldade nesta compatibilização. A Carta Administrativa foi, até ao 
momento, a única tentativa para sanar este problema. 

As questões ligadas ao planeamento tiveram influência na divulgação dos sistemas, mas há 
muitos obstáculos que se têm mantido no sentido de não haver ainda a cartografia necessária de apoio 
à segunda geração de planos. Uma grande parte dos PDM da segunda geração não tem ainda o suporte 
cartográfico que seria necessário, e menos ainda, será integrado num sistema de informação 
geográfica, quer durante a sua feitura, quer na fase de implementação. O desenvolvimento de um 
pacote de software uniforme para todas as autarquias, podia ter sido o papel do CNIG. Não há nada 
que justifique o investimento que se faz nesta tecnologia para tão fracos resultados que existem no 
país. (Fernandes, 2004). A existência de equipas de profissionais com formação adequada, 
nomeadamente de técnicos familiarizados com as novas tecnologias de informação geográfica, é uma 
das necessidades que estas experiências do passado evidenciam (Machado, 2004). 

 
6.4.3 Atlas da Área Metropolitana de Lisboa 

 
Muito mais tarde, já nos anos 90, e na fase de instalação da rede de nós regionais do SNIG, 

que procurou criar pólos dentro de uma filosofia de rede e de desconcentração, o principal caso de 
sucesso foi o projecto da Junta da Área Metropolitana de Lisboa (Machado, 2004). Com a aquisição 
de equipamento pelo CNIG, e com as próprias verbas da JML, foi possível montar um sistema com o 
melhor equipamento disponível à época e com uma equipa técnica adequada posteriormente 
coordenada por José Tenedório.  

Nessa altura João Machado tinha concluído o doutoramento, cuja tese é ainda a principal 
referência escrita aos SIG portugueses do período pré-CNIG (Machado, 2000), e desenvolvia um 
projecto de investigação subsidiado pela JNICT, dedicado justamente à Área Metropolitana de Lisboa, 
que se chamava “Rede de Corredores Verdes para a Área Metropolitana de Lisboa”. Esse projecto foi 
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um pretexto para levantar toda a informação digital que havia, necessária para o projecto da AML.  
Entretanto foi criado o Gabinete da Área Metropolitana de Lisboa, tendo sido transferidos do 

CNIG para a AML todos os geógrafos e técnicos envolvidos, com excepção do próprio João 
Machado. O último grande trabalho deste grupo foi o Atlas da AML, coordenado por José Tenedório, 
que se serviu de todas as bases de dados do SNIG, em formato digital. Após eleições na AML, o seu 
novo presidente João Soares manteve o projecto, sem colocar obstáculos, mas sem ter também 
grandes iniciativas (Machado, 2004), e o Atlas acabou por ser concluído por José Tenedório sendo a 
prova do trabalho realizado desde 1995/97. Após novas eleições, estes projectos foram 
descontinuados, acabando por motivar os técnicos a procurar outros locais de trabalho. Ficou, no 
entanto, o Atlas publicado (Figura 24), ainda que não muito divulgado. 

 

Figura 24 - Carta do Atlas da Área Metropolitana de Lisboa  

(Fonte: AML, 2005, http://www.aml.pt/projectos/ATLAS.php ) 

http://www.aml.pt/projectos/ATLAS.php
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6.4.4 Cadastro predial 

 
Um outro problema da administração pública, para além das sucessivas movimentações 

eleitorais, é a rigidez e a falta de flexibilidade que tem para gerir os orçamentos. Por vezes há verba 
para comprar o hardware, mas os equipamentos ficam fechados à espera que haja dinheiro para 
comprar o software no ano seguinte, e os recursos humanos eventualmente nunca chegam. Esta falta 
de flexibilidade na gestão da administração publica leva a que muitas vezes os projectos tenham 
avanços aos solavancos (Julião, 2004), com graves deficiências de implementação. 

Um exemplo disto é o cadastro urbano do país. Na segunda metade da década de 90 foi 
aprovado um Programa Nacional de Cartografia e Cadastro que previa verbas suficientes para a 
realização de um cadastro geográfico e multifuncional completo do território e respectiva manutenção 
e actualização, inclusive nas áreas urbanas. No entanto, contrariamente ao defendido pela já referida 
comissão de reestruturação do IGC, que previa a execução de um cadastro expedito e não geométrico, 
a administração não abdicou da produção do respectivo cadastro geométrico (Henriques, 2002), o que 
conduziu à situação de se ter produzido o cadastro de apenas quatro municípios, tendo-se gasto a 
totalidade das verbas nestes. 

Como se isso não bastasse, foi lançado pelo IPCC a intenção (que não passou disso mesmo) 
de executar a cobertura total do país em escala 1:10000, visando eventualmente a substituição das 
escala 1:25000 do IGeoE, sem mais valias sobre esta série, e a resolução provável do problema do 
cadastro. Tratava-se de mais um projecto sem fim visível, nem verbas para o suportar. Ainda foi 
tentada uma iniciativa legislativa para forçar as autarquias a financiar e realizar esta cartografia, mas 
não veio a ser publicada, tornando a escala 1:10000 mais um fracasso do IPCC. 

Esta dificuldade na gestão das verbas e na escolha de soluções eficazes parece perseguir a 
relação entre informação geográfica e administração. “Seria interessante analisar o esforço que a 
administração pública faz na aquisição de licenças e ver quais é que estão a funcionar. Ver o que é que 
isto resolveu às instituições, que projectos é que estão a funcionar” (Fernandes, 2004). 
 
6.5 O Instituto Nacional de Estatística (INE) 
 
6.5.1 Estatísticas de pequenas áreas / Munistat 
 

As primeiras iniciativas que incorporaram o tratamento espacial de informação estatística 
com recurso à utilização de ferramentas de SIG começaram na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, no âmbito da investigação em curso no respectivo Departamento de 
Informática, sob a orientação do Prof. António Arnaud que, desde 1985, desenvolveu actividades de 
investigação no domínio da georeferenciação e produção de estatísticas de pequenas áreas, 
nomeadamente através do projecto Municenso (Arnaud, 1985).  

A partir de 1989 esta abordagem foi aprofundada com a constituição de uma equipa de 
trabalho, no âmbito do referido departamento, no sentido de vir a demonstrar o potencial da 
georeferenciação de informação sócio-económica de pequenas áreas junto do Instituto Nacional de 
Estatística (INE). Este organismo resolveu posteriormente adoptar as metodologias desenvolvidas, 
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dando origem à sua implementação generalizada no âmbito do projecto Munistat, o que veio a 
constituir o ponto de partida para o posterior processo de conversão analógico-digital, que viria a ser 
executado alguns anos mais tarde. 
 O INE dispunha já, nessa altura, de um Núcleo de Cartografia responsável pela informação 
cartográfica elaborada para os censos de 1981, bem como pelas matrizes em papel com toda a 
informação espacial coligida para suporte aos Censos de 1991. Este grupo de técnicos mantinha um 
interesse pela georeferenciação dos dados já desde 1988 (Santos, 2005). As matrizes em papel 
cobriam, pela primeira vez, a totalidade do território nacional ao nível da sub-secção estatística. 
Foram então dados os primeiros passos para que essa informação em papel pudesse ser digitalizada e 
que aos polígonos daí resultantes pudesse ser associada informação estatística desagregada, 
nomeadamente a proveniente do Ficheiro-Síntese, que era então constituído por um conjunto com 
cerca de meia centena variáveis dos censos referenciados à referida unidade de subsecção estatística. 
O objectivo era o de disponibilizar mais informação desagregada ao nível de subsecção, de modo a 
que o seu conjunto funcionasse como uma potencial infra-estrutura para a referenciação de 
informação estatística e como instrumento fundamental para a implementação de SIG, tanto no INE 
como noutras entidades (Geirinhas, 2004).  
             Para testar estas soluções, foram utilizados pacotes comerciais de baixo custo, nomeadamente 
o software Atlas MapMaker e Atlas GIS, ambos produzidos pela Strategic Mapping Inc., e 
posteriormente o MapInfo (foi este o primeiro projecto a utilizar ferramentas SIG no INE). Nesta fase, 
a informação foi digitalizada em CAD por entidades externas e convertida para os formatos 
proprietários do software referido, podendo-se então efectuar a referenciação dos dados. Nesta fase, 
recorrendo já aos meios internamente disponíveis no INE e demonstrando as potencialidades da 
representação espacial da informação estatística. (Geirinhas, 2004). 
 O Projecto Munistat preconizava a generalização dos procedimentos então desenvolvidos, 
tendo sido elaborado um plano de investimento que identificou as necessárias aquisições de 
equipamentos, a formação de recursos humanos e demais necessidades. Este projecto não foi contudo 
levado a bom termo, tendo encontrado condicionalismos internos que impediram a  sua concretização, 
de que se destacam, segundo Geirinhas (2004), dois aspectos: 

- a alteração de liderança que, como acontece em geral para projectos com necessidade de 
forte proximidade aos níveis de decisão, condicionou o seu desenvolvimento; 

- o ciclo de investimento do INE que, estando incumbido de executar decenalmente os censos, 
fica muito condicionado pelo seu calendário operacional, coincidente com a preparação, 
recolha, registo e produção de resultados, a que se segue um natural período de contracção. 
O alargamento destas experiências de digitalização das matrizes em papel, existentes nos 

arquivos do INE, à totalidade da informação geográfica existente não foi pois implementada, pelo que 
a digitalização das bases cartográficas só veio a ocorrer anos mais tarde. 

 
6.5.2 Conversão analógico digital dos dados do INE 

 
De facto, o INE teve uma experiência mais séria de digitalização de bases geográficas em 

1995, no âmbito de um projecto comunitário, com a participação do CNIG e do LNEC, que tratava de 
definir os aglomerados urbanos na área da grande Lisboa. A delimitação era feita de acordo com três 
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vertentes específicas: duas delas passavam pela utilização de imagem satélite (a cargo do LNEC e do 
CNIG, respectivamente) e a terceira recorria ao uso de informação estatística sobre habitação e 
construção, disponível internamente no próprio INE.  

Este projecto levou a que fosse feita a primeira digitalização alargada de dados em papel, 
tendo-se adquirido um software PCArcINFO e duas mesas digitalizadoras, sendo inclusivamente 
ministrada formação aos técnicos envolvidos. Quando, em 1995, começaram a desenvolver o trabalho 
com o LNEC e o CNIG a escolha do software foi orientada para os produtos da ESRI, mais pelas 
especificações do trabalho e das necessidades de formato final, dos dados do que por outro factor. O 
INE acabou por evoluir nessa gama de produtos,  tendo tido contacto, antes do ArcINFO, com o 
PCArcINFO e o ArcView 3.0 (eventualmente 2.1). A informação de subsecção da BGRE existente 
neste momento decorre desse primeiro trabalho (Santos, 2005). 

O CNIG viria a manter com o INE uma colaboração importante, desde 1997, tendo tido um 
papel determinante na digitalização e construção do suporte cartográfico da informação, bem como no 
financiamento da digitalização, para os censos de 2001 (Santos, 2005). Foi inclusivamente previsto 
que a informação da BGRI fosse disponibilizada no SNIG, mas tal não chegou a acontecer.  

 
6.5.3 Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) 

 
Esta metodologia veio a arrancar em pleno em 1997, tendo em vista a preparação dos censos 

de 2001, elaborando um exaustivo e bem sucedido plano de implementação que recorreu à contratação 
de entidades externas, nomeadamente o Instituto Geográfico do Exército (IGeoE). Neste âmbito 
verificou-se o envolvimento de várias entidades, de que se destacam o Centro Nacional de Informação 
Geográfica (CNIG), o Instituto Português de Cartografia e Cadastro (IPCC) e a totalidade das 
Câmaras Municipais. O objectivo era obter a base geográfica digitalizada e actualizada, preparando os 
dados para posterior impressão massiva, destinada a suportar a execução do trabalho de campo dos 
Censos 2001 (Geirinhas, 2004). 

Em termos de georeferenciação esta operação correu de forma positiva (Geirinhas, 2004), 
estando a inicialmente designada Base Geográfica de Referenciação Espacial (BGRE) de 1991, a Base 
Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) de 2001, e a Base Mínima Comum (BMC), que 
permite relacionar ambas (BGRI 1991 e BGRI 2001), disponíveis e estabilizadas, assim como os 
respectivos dados do Ficheiro-Síntese referenciados a essas unidades (Geirinhas, 2001).  

A BGRI 2001 foi executada a partir da de 1991, recorrendo a fontes diversas para a sua 
actualização, tendo sido discutida e aprovada, caso a caso, com todos os municípios, negociando 
soluções de consenso para fins estatísticos sempre que se registaram situações de conflito nos 
respectivos limites. Nesta tarefa de preparação dos últimos censos, o INE contou com a colaboração 
do ISEGI, com um suporte definido em protocolo e, especificamente, com Marco Painho. 
Recentemente houve uma harmonização com os limites da Carta Administrativa Oficial de Portugal 
(CAOP) produzida pelo Instituto Geográfico Português (IGP). A CAOP terá sido um dos mais 
importantes projectos em que o INE participou, ao contribuir para uma Carta Administrativa única do 
território nacional (Santos, 2005). 

O custo do suporte cartográfico, com tudo o que está envolvido (incluindo trabalho de campo 
e validação), rondou os 20% do custo total do recenseamento, num valor que ronda os 10 milhões de 
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euros. Na altura dos grandes projectos, nomeadamente os recenseamentos, existe mais financiamento 
disponível para projectos de investigação, o que acaba por ser o grande motor do desenvolvimento 
desta área relativamente recente. Em direcções anteriores houve orientações para que houvesse 
alguma recuperação de custos na venda da BGRI. Desse modo, a BGRE chegou a ser a segunda maior 
fonte de receita do INE (Santos, 2005). A tendência parece entretanto ter sido invertida, tendo vindo a 
ser disponibilizados de forma gratuita um maior número de dados estatísticos. 

Para trabalhos futuros, o INE encontra-se a enriquecer a sua base de georeferenciação para 
fins estatísticos, que terá duas componentes fundamentais, com dois objectivos: a divulgação dos 
dados e o suporte à produção: a divulgação de dados para pequenas áreas e, nos aspectos de produção, 
a realização de estatísticas mais detalhadas (Santos, 2005). Assim estão já a descer abaixo da 
subsecção, na perspectiva de vir a ter três componentes no sistema de georeferenciação. Uma 
componente poligonal, que já existe e para a qual é necessário proceder à actualização constante 
(aplicaram a CAOP à BGRI o que originou inúmeros acertos). Uma segunda componente, que passa 
por criar novas subdivisões dentro dessas subsecções, o que implica uma cartografia actualizada em 
escala grande. Isso tem novas dificuldades: tem de ser feita de acordo com os municípios e requer a 
disponibilidade de uma cartografia de referência actualizada. Ao terceiro nível, de natureza pontual, 
tenta-se criar uma base referente a edifícios, começando pelo Alentejo, usando dados recolhidos nos 
censos de 2001 pela Direcção Regional do Alentejo (Santos, 2005). Esta última componente virá a ser 
progressivamente melhorada com o aperfeiçoamento do SIOU que veremos de seguida. 

 
6.5.4 Sistema de Informação das Operações Urbanísticas 

 
No âmbito do Sistema de Informação das Operações Urbanísticas (SIOU) que preconiza 

actualmente a referenciação das respectivas licenças ao nível da sub-secção e, numa próxima fase, 
mediante a sua marcação pontual (definindo o local) sobre a BGRI, o INE disporá futuramente de um 
instrumento susceptível de actualizar indirectamente as suas infra-estruturas de informação geográfica 
para as quais, uma vez recuperado o passivo desde 2001, bastará a validação das Câmaras Municipais. 
(Geirinhas, 2004). 

Este projecto, ainda sem grandes resultados, tem sido referenciado à freguesia, e poucas 
autarquias o fazem com detalhe maior. Algumas, como as do Alentejo, fazem a referenciação ao nível 
da subsecção. Para ultrapassar estas dificuldades, foi elaborada uma aplicação que irá começar a ser 
usada por algumas CM, com acesso por autenticação, onde se visualizam as subsecções, se pode fazer 
pesquisa por rua ou morada e depois por reconhecimento visual, se marca o sítio e recolhe o código do 
local, ficando o ponto devidamente referenciado no espaço (Santos, 2005). 

 
6.5.5 Tecnologias móveis nos censos 
 

Em 2001 não foram usados PDA, mas os técnicos do INE tiveram contacto um projecto de 
Timor em que foi usada essa tecnologia onde perceberam o manancial de informação que foi possível 
recolher. Num projecto sobre recenseamento de estabelecimentos de restauração, fizeram um estudo 
relativo aos custos de preparação do suporte cartográfico com uso de PDA e revelou-se que era 
vantajoso para o INE, na altura, usar esse tipo de tecnologia (Santos, 2005). É previsível que, num 
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futuro relativamente próximo, esta venha a ser uma ferramenta vulgar na recolha de informação 
estatística porta a porta. 

Por outro lado, o INE nunca teve uma ferramenta que lhe permitisse normalizar endereços e 
esse trabalho foi sempre encomendado a entidades do exterior para fazer. As novas directivas vão 
agora no sentido de ser altura de investirem no tratamento de moradas, adquirindo primeiro uma 
aplicação e desenvolvendo conhecimento que lhes permita ser autónomos nesta área (Santos, 2005). 
Esse será um primeiro e fundamental passo para que, sobre este conhecimento das moradas, sejam 
desenvolvidos métodos mais expeditos de recolha de informação no terreno, quer usando os PDA, 
quer outras tecnologias. 

 
6.5.6 O fim anunciado dos censos 
 

Há um grupo de trabalho que tem como objectivo estudar as necessidades de informação 
geográfica para os censos de 2011 e está relativamente definido o caminho: uma base de dados 
georeferenciada, em vez de uma “amostra mãe” de áreas, cuja natureza é granular. Pretende-se vir a 
ter uma base nacional de endereços, de alojamentos (Santos, 2005). 

Não sabendo ainda como vai ser o próximo censo, o INE trabalha com dois objectivos: por 
um lado aproveitar a informação interna de que dispõe desde 2001 (que não estava a ser usada 
totalmente) e criar uma infra-estrutura que permita georeferenciar ficheiros de endereços. Tudo aponta 
para que a actividade estatística use cada vez mais ficheiros administrativos. Nesse sentido estão a 
desenvolver uma base de segmentos de arruamentos, com o eixo de via da BGRI e as moradas dos 
censos. Com uma análise de vizinhança, pretendem classificar os eixos de via com informação das 
moradas disponíveis para a área. Existe um protótipo já a funcionar e irá ser criada uma primeira 
versão para validação junto das autarquias. Esse será um primeiro passo que, no extremo, poderá levar 
à elaboração de análises estatísticas efectuadas inteiramente por tratamento de dados administrativos. 

Existem países que já não fazem censos: ou fazem amostragens com algum significado e 
extrapolam o resto, ou fazem apenas um controle por amostragem, porque o resto da informação 
decorre de actos administrativos. Ou seja, a informação é inferida indirectamente de actos 
administrativos que são registados, e processam a informação periodicamente, fazendo amostragens 
para aferir a qualidade do modelo. A tendência é a de aproveitar estes actos para obter a informação, 
não gastando recursos em censos (Geirinhas, 2004). 

Na opinião de Ana Santos (Santos, 2005), é muito difícil deixar de haver censos, pelo menos em 
2011. O próximo vai ser um censo clássico, embora com alguma inovação, uma vez que não foi 
preparada em 2001 a estrutura para que fosse possível no próximo fazer um censo exclusivamente 
administrativo. No entanto, essa possibilidade não está posta de parte em futuros recenseamentos, caso 
se verifique ser essa a maneira mais adequada de o fazer. 

 
6.6 As universidades e a investigação 
 

Com ou sem o apoio empenhado das universidades, os SIG alteraram já a Geografia. É o 
reconhecimentos de algo que os geógrafos durante muito tempo negaram. Um dos pólos de 
nascimento dos SIG aconteceu, como vimos anteriormente, na Universidade de Washington, ligado à 
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revolução quantitativa da Geografia. Portanto a Geografia esteve na origem do processo de 
surgimento dos SIG. Os SIG não só dão uma maior visibilidade à Geografia, como proporcionam um 
espaço de maior utilidade para a sociedade ter esse reconhecimento, como permitem à Geografia ir 
mais além na sua própria investigação (Julião, 2004). 
 
6.6.1 O ensino da Geografia 
 

A utilização dos SIG no contexto da Geografia é feita de duas formas muito diferentes, e isso 
traça o perfil de dois geógrafos muito diferentes. Isto não considerando o terceiro, que é aquele que 
ainda continua a negar a evidência da existência dos SIG. Há alguns que vêem os SIG como uma 
máquina de fazer mapas mais rapidamente. Outros centraram a sua investigação no que os SIG podem 
revolucionar, enquanto metodologias de análise do território. Esses não estão tão preocupados com a 
representação das variáveis, mas sim com a análise das variáveis, com a procura de explicações para o 
território (Julião, 2004). 

Muitos dos actuais docentes das universidades portuguesas estudaram no estrangeiro e depois 
implementaram aqui, nas suas universidades, os novos conceitos aprendidos. Duas universidades se 
destacaram pela adesão mais entusiasta aos sistemas de informação geográfica: uma foi a 
Universidade Nova de Lisboa, através da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (cursos de 
Geografia), Faculdade de Ciências e Tecnologia (que foi o berço de algumas empresas e muita 
investigação) e o ISEGI (que lecciona um dos dois mestrados existentes e produz investigação). A 
outra foi a Universidade Técnica de Lisboa, através do Instituto Superior Técnico (com o segundo 
mestrado na área e alguma investigação) e o Instituto Superior de Agronomia (que também ensina 
SIG nos seus cursos).  

O ensino da Geografia em Portugal continua ainda influenciado pelo tronco principal da 
escola francesa. A escola francesa sempre fugiu ao uso dos SIG, pelo que por essa via não houve 
grandes influências. O que veio influenciar os SIG em Portugal foram as experiências vindas dos EUA 
e também alguns contactos em Inglaterra (Julião, 2004). 

 
6.6.2 Instituto Superior Técnico 

 
No IST, houve no princípio da década de 90 uma oportunidade para reagrupar capacidades 

na área da cartografia, topografia e geometria. A abordagem à topografia era feita tradicionalmente no 
IST na vertente das aplicações em Engenharia Civil. João Bento foi convidado nessa altura para dar 
um pouco mais de solidez científica a essa área. Isto foi o que antecedeu, em cerca de dois anos, o 
funcionamento do Mestrado em SIG do IST, do qual foi fundador e coordenador nas primeiras seis 
edições (Bento, 2004). A introdução do ensino de engenharia do território, fomentada por Lamas, 
também com uma componente de SIG terá ajudado a consolidar esta orientação do Departamento de 
Engenharia Civil (DEC) do IST. 

No âmbito desta reformulação do DEC do IST nas áreas da cartografia e topografia, 
contrataram pela primeira vez um conjunto de engenheiros geógrafos, o que também deu conteúdo 
científico a uma área que, no passado, era tratada sem grandes preocupações científicas (Bento, 2004). 
Numa fase inicial foi sentida alguma desconfiança por parte de outros departamentos, embora essa 
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fosse uma postura habitual perante tudo o que fosse novo. Foram sendo encontrados pretextos para 
apoiar o desenvolvimento de áreas específicas, de modo a criar a oportunidade de o departamento 
expandir o seu leque de competências.  

O IST acabou por lançar o curso de mestrado em 1994/95 sem quaisquer atritos internos no 
DEC. No primeiro ano tiveram 74 candidatos e tiveram alunos de todas as engenharias, biologia, 
arquitectos, uma diversidade grande de formações de base (Bento, 2004). Tinham licenciaturas 
verticais, com mestrados de continuação (civil, hidráulica, construção, etc.), mas também mestrados 
transversais, sendo este claramente um mestrado transversal, abrangendo um vasto leque de alunos 
com diferentes  formações de base.  

Para João Bento (2004), uma referência importante é que teria sido impossível fazer aquele 
mestrado e dar-lhe a visibilidade pretendida sem o apoio do CNIG. O CNIG deu apoio e participou 
com algumas pessoas no corpo docente do curso. O DEC terá sido pouco mais do que uma plataforma 
para organizar o curso, tendo tido contribuições externas, quer de dentro do IST, quer de fora, 
nomeadamente de Marco Painho, que foi docente nas primeiras 3 edições.  

Já tinham iniciativas antes do curso do mestrado na área dos cursos de formação, que eram 
completamente “oportunistas”, e nos quais tivemos a oportunidade de participar, e tiveram depois, já 
com o mestrado a funcionar, seminários de investigação, um programa de workshops (ou palestras) ao 
longo de todo o ano que eram abertas também a outras pessoas. Houve alguma concertação com a 
FUNDEC, naturalmente, uma vez que era a entidade encarregada de promover as actividades de 
formação dentro do DEC (Bento, 2004). 

No IST houve alguns projectos iniciais com interesse: um publicado num ESIG de 1995, um 
levantamento em GPS em Arraiolos, em que foram usados primeiro os equipamentos do IPCC (os do 
IST só foram adquiridos em 1994). Tiveram também a colaboração que já referimos anteriormente 
com o CNIG, no desenvolvimento do SNIG. Nos últimos anos, foi o projecto do Sistema de 
Informação de Timor (Matos et al, 2001) em que, com alguma liberdade técnica, apesar de algumas 
condicionantes, puderam aplicar uma metodologia própria quase sem interferências externas. Neste 
momento o IST tem um grupo de cerca de quinze pessoas que vivem exclusivamente de projectos, o 
que é uma dimensão razoável, e existem com esta dimensão desde 1996 ou 1995. 

O aparecimento de cadeiras de SIG no IST, surgiu nos vários cursos, havendo várias 
licenciaturas com disciplinas de SIG: eng. ambiente, arquitectura, eng. território, eng. civil, o 
mestrado em urbanismo, mestrado em hidráulica, além do mestrado de SIG, que já teve oito edições. 
As cadeiras do mestrado são estruturadas de uma forma “normal” para manter a abrangências das 
formações várias que vêm fazer o curso. A taxa de aproveitamento do mestrado é considerada 
elevada: mais de 80% dos alunos acabam a parte lectiva, embora apenas cerca de 25% acabem a tese.  

 
6.6.3 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / UNL 

 
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova implementou o primeiro 

curso de Geografia que incorporou cadeiras com SIG. O ensino dos SIG e da Detecção remota 
começou formalmente na FCSH no ano de 1983. Antes disso, na licenciatura em Geografia, tinha 
existido Informática aplicada à Geografia em 1982. Neste particular, não foi a primeira faculdade a 
fazê-lo, outras como a Faculdade de Letras já o tinham feito (com programação inclusivamente) numa 
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cadeira dada por Diogo de Abreu, actualmente director do CEG da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Mesmo tendo Jorge Gaspar e sua equipa trabalhado em Sines, a FCSH foi 
ainda assim a primeira faculdade a instituir uma cadeira num plano curricular. (Tenedório, 2005). 

Na FCSH, a cadeira inicial chamava-se Informática e o conteúdo estava orientado para 
informática na Geografia. Essa cadeira veio abrir a consciência para a necessidade de introduzir 
cadeiras de SIG (cartografia na altura), detecção remota e cartografia temática. O primeiro docente 
que deu detecção remota foi Jorge Portugal (Tenedório, 2005). 

A cadeira de SIG era um seminário de 4º ano e funcionava ao mesmo tempo um outro de 
cartografia temática e teledetecção, onde se aprendia fotointerpretação vocacionada para a cartografia 
de ocupação de solo. (Tenedório, 2005). O início do ensino formalizado de SIG na FCSH, deu-se 
assim em 1983, sendo docente Lurdes Poeira, em que pelo menos a parte de recolha e estruturação da 
informação se fazia por quadrícula quilométrica retirada da carta 1:25000. Os mapas eram pintados a 
lápis conforme as variáveis. O ensino formal de Detecção Remota começou em 1987 (Tenedório, 
2005).  

A licenciatura foi entretanto reestruturada e entrou em funcionamento no ano lectivo 
2001/2002 acontecendo, pela primeira vez, que as disciplinas de SIG e DR (que eram seminários 
opcionais) passaram a ser obrigatórias como disciplinas de tronco comum do curso de Geografia. 
Mesmo num contexto de grande solicitação dessas disciplinas por parte dos alunos, elas nunca tinham 
sido formalmente incluídas no tronco comum.  

Neste momento, o curso tem quatro cadeiras obrigatórias, sendo duas de tronco comum: 6 
unidades de crédito em SIG, mais 6 unidades em DR. Como estas cadeiras são exigentes em 
estatística, o curso foi ajustado também de uma para três disciplinas obrigatórias de estatística: 
descritiva, análise multivariada e inferencial. A FCSH acompanhou esta obrigatoriedade com um 
reforço na estatística e na cartografia, o que representa 30% do tronco comum com forte incorporação 
de tecnologias de informação geográfica (Tenedório, 2005). Raquel Brito esteve, no início dos anos 
80, na frente desta mudança de comportamento. 

 
6.6.4 Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação / UNL 

 
Numa outra faculdade da UNL, o Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 

(ISEGI), o ensino dos SIG começou mais tarde, mas foi-lhe dada uma importância pouco comum nos 
outros estabelecimentos de ensino. O ISEGI iniciou o ensino na área dos SIG em 1990, com um 
seminário anual, uma cadeira que fazia parte tanto da licenciatura como do mestrado ministrado no 
ISEGI. 

Em 1993, quando da entrada de Marco Painho neste Instituto, a cadeira começou a fazer 
parte da licenciatura terminal e do mestrado que era então ministrado. O mestrado tinha uma cadeira 
isolada, enquanto na licenciatura terminal era parte da cadeira de Sistemas de Informação (cerca de 
40% da cadeira de SI). Entretanto, no mestrado de estatística e gestão de informação foi mesmo criada 
a cadeira de Sistemas de Informação Geográfica, ainda no ano de 1993 (Painho, 2004). 

Em 1995, é introduzida mais uma cadeira de SIG na licenciatura terminal em Estatística e 
Gestão de Informação, e em 1998 é adicionada a cadeira de Software em que 50% é software de SIG 
que, logo em 1999, é acrescentada à licenciatura de 4 anos. Em 2000, é acrescentada uma terceira 
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cadeira sobre conceitos geográficos para sistemas de informação geográfica. Assim, no início de 2000 
o ISEGI dispõe, no curso de licenciatura de 4 anos, três cadeiras de SIG: uma de software, uma teórica 
sobre conceitos básicos e uma prática, de projecto em SIG, às quais se vem juntar, em 2001, a cadeira 
de detecção remota na licenciatura e a cadeira de sistemas de informação ambiental no mestrado 
(Painho, 2004).  

Durante alguns anos, até 2000, o ISEGI era a única faculdade que tinha disciplinas inteiras de 
SIG incluídas nas licenciaturas. Noutras faculdades havia muitas cadeiras que abordavam esta 
temática, mas de uma forma parcial, integradas noutras cadeiras dos respectivos cursos. 

O ensino com maior visibilidade, quer pelo tema, quer pela forma como é ministrado é no 
entanto o Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, criado em 2002, e recorrendo a 
tecnologias (inovadoras em Portugal) de ensino à distância, do qual decorre já a quarta edição. Com 
quarenta alunos aceites por edição, por este mestrado passaram já cerca de 160 alunos. Este curso foi 
o primeiro Mestrado inteiramente ministrado á distância por uma universidade portuguesa e abre 
novas perspectivas no processo de transmissão de conhecimento, em que o professor deixa de ser a 
fonte para passar a ser um mediador desse conhecimento. Por seu lado, os alunos abandonam o seu 
papel passivo e passam a ser participantes activos no processo de ensino e aprendizagem (Painho, 
Peixoto e Cabral, 2001). 

Para além do ensino, o ISEGI tem desenvolvido projectos de investigação e 
desenvolvimento, estes concentrados no Centro de Estatística e Gestão de Informação (CEGI) que por 
sua vez incorpora o Laboratório de Novas Tecnologias, onde estão sediados todos os projectos 
relacionados com SIG. Estes projectos, começaram de uma forma mais séria em 1993, tendo o 
primeiro grande projecto sido o Atlas do Ambiente (Painho, 2004). O Atlas, para além da importância 
estratégica que referimos já anteriormente marca o facto de, pela primeira vez, ter sido disponibilizado 
ao público, em formato digital, um produto SIG. Mesmo antes do Instituto do Ambiente dispor de 
uma página na WWW (a partir da qual se pode descarregar os ficheiros do Atlas), o Atlas do 
Ambiente foi disponibilizado em suporte magnético (disquetes), e durante muitos anos, manteve-se 
como o único produto SIG disponibilizado ao cidadão (Painho, 2004). 

No que respeita a outras áreas de actuação em investigação, o ISEGI tem orientado a sua 
actividade para sistemas de apoio à decisão, nomeadamente na área do licenciamento ambiental e das 
aplicações no domínio público hídrico. O Instituto do Ambiente, as Direcções Regionais do 
Ambiente, o INAG, tem sido dos seus principais clientes, quer na disponibilização de informação ao 
público, quer em aplicações internas para os organismos. Alguns outros projectos envolveram áreas 
como a saúde, os transportes, sempre na área de apoio à decisão. No entanto, é nas aplicações de 
natureza ambiental que o ISEGI tem desenvolvido a maior parte da investigação, até mesmo por 
razões históricas (Painho, 2004), de entre as quais se contam projectos financiados pela FCT, 
trabalhos realizados para a EEA e o Eurostat. 

 
6.6.5 Projecto MUTATE 

 
Uma terceira abordagem ao ensino pós graduado em sistemas de informação geográfica, mas 

fora do âmbito do IST e do ISEGI já mencionados, ocorreu com a participação de uma empresa que 
cresceu no seio da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, a Chiron, em cujos fundadores se 
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conta João Ribeiro da Costa. O projecto MUTATE nasceu de um consórcio que envolvia, além das 
empresas Chiron e ESS, as universidades de Roma, Ferrara, Utrecht, Stockholm e Geneva, com o 
propósito de estabelecer um novo tipo de ferramentas para o ensino de SIG. Este projecto, financiado 
pela União Europeia, visava quatro cursos diferentes, todos na área da informação geográfica, além de 
um novo curso à distância (Open Gis) baseado na Universidade de Utrecht e coordenado por Peter 
Burrough. A equipa de desenvolvimento era coordenada pela Chiron, que alojou nos seus servidores o 
curso até ao ano de 2002. 

 
6.6.6 Faculdade de Letras / CEG / UL 
 

Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, existe ensino formal de SIG desde 1998, 
altura e que foi reformulado o curso de Geografia. Esta reformulação introduziu duas novas variantes  
no curso base: uma de Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica e outra de Urbanismo 
(Rocha, Costa e Reis, 2001).  

Curiosamente, alguns actuais assistentes que na Faculdade de Letras hoje trabalham na 
variante de Cartografia e SIG, são originários do curso de licenciatura da FCSH, fizeram depois um 
estágio no CNIG, foram para a Área Metropolitana de Lisboa desenvolver o SNIG (pertenceram 
inicialmente à equipa de João Reis Machado) e depois ingressaram na Faculdade de Letras: Paulo 
Morgado e Jorge Rocha (Tenedório, 2005).  

No que respeita à investigação, cometida ao Centro de Estudos Geográficos, que é composto 
por um leque de investigadores em variadas áreas da Geografia, não há ainda uma linha específica de 
investigação em SIG. Existe no entanto um grupo de investigadores que tem desenvolvido trabalho na 
área da Geografia quantitativa (uma área desde sempre fomentada por Jorge Gaspar) incluindo várias 
disciplinas como detecção remota, análise de dados ou SIG, mas sempre numa perspectiva de apoio a 
outras linhas de acção no âmbito do CEG. 

 
6.6.7 Outras instituições de ensino 

 
As restantes faculdades de Geografia do país, sofrendo alguma influência da Universidade de 

Lisboa, também só iniciaram o ensino de SIG no final da década de 90. A Universidade de Coimbra 
incorporou o ensino formal de SIG na última restruturação da licenciatura em Geografia, há cerca de 
oito anos e, mais recentemente, nos cursos de pós-graduação e mestrado. Este impulso foi 
acompanhado na componente de investigação do respectivo Centro de Estudos Geográficos com a 
aplicação de ferramentas SIG nas várias linhas de investigação e mesmo de alguma investigação 
directa sobre SIG. À semelhança da Universidade de Lisboa, estes projectos de investigação são 
geralmente publicados nas revistas do CEG: Territorium e Cadernos de Geografia. 

O Instituto Superior de Agronomia (ISA) foi outra das instituições a incorporar o ensino dos 
SIG nos seus cursos. A disciplina de Sistemas de Informação Geográfica foi leccionada no  ISA desde 
1999: integrava numa primeira fase apenas o 4º ano da licenciatura em Engenharia Florestal. Na 
reestruturação dos curricula efectuada em 1999/2000 passou a chamar-se Sistemas de Informação 
Geográfica e Detecção Remota e a integrar o 3º ano das licenciaturas em Arquitectura Paisagista, 
Engenharia Florestal e Engenharia do Ambiente. A nível de mestrados existem alguns que incluem 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

121 

uma disciplina de SIG ou de SIGDR, por exemplo o Mestrado de Produção Vegetal. No plano actual 
do Mestrado de Matemática Aplicada às Ciências Biológicas também existe uma disciplina de SIG, 
bem como em alguns cursos de pós-graduação mais recentes, como no de Arboricultura Urbana em 
que os SIG foram incluídos num dos módulos da disciplinas de Sistemas de Informação de Apoio à 
Gestão. No ISA existe ainda há vários anos um Laboratório de Análise de Dados Espaciais, 
coordenado por José Cardoso Pereira, que executa projectos envolvendo SIG e Detecção Remota com 
especial destaque na problemática dos fogos.  

Uma outra experiência, desta vez ao nível do ensino pós-graduado, envolveu a Universidade 
Atlântica e a empresa Municípia, na criação de um curso de um ano, em SIG e Metodologias para a 
Aquisição de Informação. Este curso foi iniciado em 1990, visando a fusão de competências 
resultantes da investigação feita por docentes da Universidade Atlântica e o conhecimento empírico 
dos técnicos docentes da Municípia, bastante conhecedores da realidade diária dos municípios. Este 
curso tem incidido sobre cadeiras de cartografia, bases de dados, análise SIG e aquisição de 
informação, mas tem vindo a incorporar áreas como WebGIS e detecção remota (Bessa e Rodrigues, 
2002). 

 
6.6.8 O ensino ao nível das escolas secundárias 

 
O reconhecimento generalizado que a formação em tecnologias de informação tem de descer ao nível 
do ensino secundário (ou antes ainda) levou a que, no âmbito de uma reestruturação curricular do 
ensino secundário, tenha sido criada uma nova disciplina no Curso tecnológico de Ordenamento do 
Território, mais precisamente no 12º ano, com o nome de Introdução aos Sistemas de Informação 
Geográfica. 

Por outro lado, uma iniciativa desenvolvida no seio da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, denominada projecto GEOLAB, tem vindo a possibilitar a 
divulgação dos SIG junto das camadas pré-universitárias, com várias sessões de divulgação destas 
tecnologias. Foi ainda possível criar cerca de vinte laboratórios de informação geográfica em escolas 
de todo o país (Julião, 2001). 

Numa outra vertente, a das escolas profissionais, destaca-se também a experiência levada a 
cabo pelo ISEGI em parceria com a Escola Profissional de Ciências Cartográficas (EPCC), que 
recebeu três alunos desta escola. Esta iniciativa conduziu á elaboração por parte dos alunos de várias 
aplicações WebGIS, apresentadas no ESIG de 2002 (Painho et al, 2002). Esta escola profissional, que 
existe na tutela do próprio Instituto Geográfico Português, ministra desde 1998 um curso de Técnico 
de Sistemas de Informação Geográfica, com a duração de três anos, dirigidos a alunos com o 9º ano de 
escolaridade ou equivalente.  

 
 

6.7 Resumo cronológico 
 
1986  Governo prepara o lançamento de um Sistema Nacional de Informação Geográfica 
1986  Grupo de trabalho inicia os estudos de implementação do SNIG 
1986  Iniciado o projecto da Rede de Aquisição e Monitorização de Dados do Ambiente 
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1986  Leonor Gomes recruta técnicos de Sines (cerca de 11 pessoas) para o Ministério do Ambiente 
1986  Trazida dos EUA uma cópia do PC Arc/INFO, oferecida pela ESRI 
1986 Concluído o relatório “Sistema Nacional de Informação Geográfica – Relatório Síntese” 
1987  Começa na FCSH o ensino formal de Detecção Remota  
1987  Direcção Geral do Ambiente (DGA) decide desenvolver um SIG 
1987  Iniciado o projecto SIG da Câmara Municipal de Oeiras (inauguração experimental em 1989) 
1987  Workshop destinado a avaliar a proposta de criação do SNIG 
1988  Lançado o concurso para aquisição dos equipamentos dos nós do SNIG  
1989  Equipamento adquirido no concurso era instalado 
1989  Realizado o Urban Data Management Symposium 
1990  Comissão de reestruturação do IGC apresenta conjunto de medidas para viabilizar o cadastro 
1990  Criada a USIG com um modelo semelhante a outras associações congéneres europeias 
1990  ISEGI iniciou o ensino na área dos SIG com cadeiras específicas 
1990  Pós-Graduação em SIG na Universidade Atlântica, em colaboração com a Municípia 
1991  CNIG é criado em 1990  pelo mesmo Decreto-Lei que institucionaliza o SNIG 
1991  Iniciado no CNIG o processo de contratação de técnicos para investigação e 

desenvolvimento. 
1991  Primeira grande realização da USIG: o ESIG de 1991 (que se repetiram em 1991, 1993, 

1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004) 
1992  Começam a surgir de forma disseminada os SIG baseados em PC 
1993  Criada a Rede Temática de Processamento Digital de Imagens, em colaboração com a JNICT 
1993  Inauguração do SNIG em Junho de 1993, utilizando o suporte físico da rede da Telepac  
1993  Surgem no Instituto Hidrográfico (IH) as tecnologias de cartografia digital  
1994  CNIG inicia os processos de conversão da cartografia temática civil existente em papel 
1994  Grupo de Cartografia de Risco de Incêndio Florestal inicia cartografia 22 municípios 
1994  IST lança o curso de mestrado no ano lectivo 1994/95 
1994  Lançados os programas PROSIG e PROGIP 
1995  Cobertura total do continente em fotografia aérea, em colaboração com a CELPA e DGF  
1995  INE inicia experiências de digitalização de bases geográficas  
1995  Instituto Hidrográfico a primeira carta digital  (impressa em papel)  
1995  SNIG foi o primeiro sistema de informação geográfica na World Wide Web a nível mundial 
1996  A aplicação PROGIP recebe o Prémio Descartes de 1995, do Instituto de Informática 
1996  Atlas do Ambiente passa a estar disponível online (desde 2001 em formato dinâmico) 
1997  Criada pelo CNIG a Rede de Observação da Terra (ROT) 
1997  Primeiros passos do SIGAMAR (Sistema de Informação Geográfico sobre o Ambiente 

Marinho)  
1997  Processo de produção de cartas em formato digital iniciado no IH  
1997  Universidade de Coimbra incorpora o ensino formal de SIG na licenciatura em Geografia 
1998  CNIG colabora com SNPC num  sistema de gestão das situações de emergência 
1998  Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa inicia ensino formal de SIG  
1998  Realizado em Portugal o GIS Planet ‘98, evento marcante do ponto de vista internacional 
1998  Instituto Geográfico Português, inicia curso de Técnico de Sistemas de Informação 
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Geográfica 
1999  Criação do GEOCID, um portal de informação geográfica orientado para o cidadão comum 
1999  Fotografias aéreas da CELPA ficam disponíveis para visualização através da WWW 
1999  ISA lecciona disciplina de Sistemas de Informação Geográfica  
1999  PROSIG termina, com 92 protocolos de adesão celebrados, num total de 178 municípios 
2000  Desenvolvimento de um protótipo SIG no Instituto Hidrográfico 
2000  Universidade de Lisboa introduz uma licenciatura com cadeiras dedicadas aos SIG 
2002  Criado Mestrado em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica, recorrendo a  ensino à 

distância 
2002  Extinção do CNIG e do Instituto Geográfico e Cadastral, dando origem ao IGP 
 

 

http://helios.cnig.pt/~rosario/prosig/q-inf-alf.htm
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7 A situação portuguesa no final do século 
 
7.1 As mudanças recentes  
 

Ao longo dos últimos anos, tanto em Portugal como no resto do mundo, houve vários 
aspectos que se alteraram profundamente, no domínio dos SIG.  Assistimos, em determinada altura, a 
uma fase de comportamento quase aberrante face ao que deveriam ser as preocupações de introdução 
de uma nova tecnologia (Bento, 2004). Tivemos por isso durante o período áureo do CNIG uma 
inversão de valores, com consultores e académicos à procura de problemas para poder vender as 
soluções. Quando este tipo de comportamento atinge o exagero, mais cedo ou mais tarde deixa de ser 
sustentável, e as organizações percebem que foram arrastadas mais pelo entusiasmo, do que 
propriamente pela necessidade de adquirir as soluções que lhes foram propostas (Bento, 2004). Terá 
acontecido isso em Portugal, bem como em muitos outros sítios, quer nos meios académicos, no final 
da década de 90 e princípio deste século, quer nos meios profissionais, quer no mercado dos 
utilizadores. As empresas procuraram angariar clientes, procurando (e mesmo inventando) problemas 
que eles nem tinham ainda encontrado, para depois lhes poder vender a solução que resolvia esses 
problemas.  

No momento actual, pautado por uma maior ponderação, temos (talvez pela primeira vez) 
organizações em que os seus departamentos de marketing, de logística, de gestão de infra-estruturas, e 
mesmo a administração (para as questões de gestão do território), são finalmente utilizadores 
genuínos. Enquanto que, na década de 90, existia uma grande excitação em torno dos SIG, mas a 
utilidade dos sistemas montados era muito pequena, estamos agora numa fase em que a tal excitação 
desceu bastante, mas a utilidade cresceu e é bastante mais genuína (Bento, 2004), porque os sistemas 
passaram a responder efectivamente às necessidades e à procura de soluções por parte dos utilizadores 
finais. Esta tendência de maior sobriedade pode atribuir-se ao facto de termos hoje, quer nas empresas, 
quer nas universidades, novas pessoas a reflectir sobre os problemas da informação geográfica, e do 
seu ensino, de uma forma mais serena e mais conscientes dos problemas organizacionais e sociais que 
uma revolução nas tecnologias da informação implica. 

Inicialmente os SIG foram usados (não só em Portugal) como instrumentos quase autónomos 
no contexto das organizações, com uma faixa de utilização que se restringia a alguns departamentos 
técnicos no seio das organizações. Hoje são muito mais abrangentes no âmbito da sua utilização. 
Sabemos que a localização é o denominador comum por excelência de quase toda a informação que 
existe, a qual está associada a uma outra variável extremamente importante: o tempo (Julião, 2004), na 
qual ainda subsistem algumas dificuldades, decorrentes em boa parte do próprio conceito do modelo 
relacional de base de dados que ainda impera no mercado. Ainda assim, mesmo com uma modelação 
da variável tempo ainda grosseira, estes sistemas têm aplicabilidade em quase todas as áreas 
empresariais e do conhecimento. 

Um outro impacto nas organizações, este de natureza mais tecnológica, foi a alteração na 
forma tradicional de implementar os sistemas, com bases de dados alfanuméricas monumentais, a que 
correspondem umas bases de dados também enormes de informação cartográfica. Isso explica porque 
uma área emergente hoje em dia seja o data mining: as bases de dados começam a ser tão grandes, que 
já não é possível procurar evidências nesse mar de informação sem ferramentas de análise muito 
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específicas (Julião, 2004), como as de data mining. Esses grandes sistemas proprietários e fechados, 
encontram-se ultrapassados (Bento, 2004). Com o aparecimento de uma World Wide Web utilizável 
(i.e. com uma largura de banda que permite o uso de dados geográficos) e a disponibilidade de 
tecnologias de integração de fontes diferentes, o grau de disseminação da informação geográfica é 
bastante maior do que na década de 90. 

Os próprios SIG mudaram muito enquanto tecnologia, tanto na facilidade de utilização como 
na capacidade de análise. Temos hoje ferramentas mais poderosas do ponto de vista das funções, mas 
com interfaces muito mais simples de operar e custos equivalentes ou menores (Julião, 2004), fruto 
em grande parte de uma progressiva evolução “user-friendly” dos próprios sistemas operativos e, 
naturalmente, de uma queda brutal do custo do hardware. Actualmente, a utilização da tecnologia 
propriamente dita é simples, e é mais importante saber mais da área temática daquilo que está a ser 
tratado, do que da ferramenta de SIG. Em suma, saber daquilo que estamos a modelar.  

Espera-se que o papel dos consultores deixe de ser a formação de base no uso de um ou outro 
software (que foi o grande mercado dos anos 90, a par da conversão de formatos), e acabe por se 
restringir ao aconselhamento sobre as grandes opções e estratégias de implementação nas 
organizações. Os sistemas a funcionar em organizações vão estar seguramente mais integrados no 
sistema de informação genérico, embora parte da informação seja georeferenciada. Quando se atingir 
este estado de desenvolvimento, os SIG estarão perfeitamente maduros do ponto de vista 
organizacional. 

Na opinião de Costa (2004), dentro de 50 anos já não falaremos de SIG, que acabarão por se 
banalizar. As grandes etapas no desenvolvimento terão que ver, ou com desenvolvimento de software, 
ou com grandes bases de dados que passaram a ser disponíveis e, por isso, tiveram impacto 
significativo nas coisas que aconteceram a seguir. Os disponibilidade dos ficheiros TIGER nos 
Estados Unidos são um bom exemplo deste tipo de impulso. Estando particularmente atrasados neste 
aspecto, de existência e disponibilidade de dados com qualidade, espera-se que este venha a ser um 
salto muito significativo nos SIG portugueses, quando a informação existir e for pública. 

Em Portugal, o diagnóstico actual feito por alguns dos entrevistados, como Machado (2004) 
não é contudo favorável, o que parece ser reconhecido pela própria administração. Este mencionou, 
como exemplo, o texto publicado em Diário da República em Despacho do Ministro das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente em que se afirma necessária uma base nacional de informação 
geográfica, propriedade do Estado, mantendo-se actualizada, exigindo uma gestão rigorosa dos 
dinheiros públicos e uma eficaz articulação entre serviços (D. R. II Série, N.º 125 – 30 de Maio de 
2003, pp. 8419): 

“Isto não tem acontecido, e a falta de estratégia para a actividade cartográfica, tendo em vista 
a sua dinamização, a optimização dos recursos e a obtenção de economias de escala, nunca existiu, o 
que se tem traduzido numa redutora intervenção do papel regulador do Estado, em enormes 
desperdícios e sobreposições no consumo dos recursos públicos e à inexistência de um sistema 
nacional de informação geográfica consistente e que verdadeiramente responda às reais necessidades 
multisectoriais do País em matéria de informação geográfica.” 
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7.2 O futuro português 
 

O futuro português parece apresentar uma tendência para alguma sobriedade, que se segue a 
um período de grande euforia em torno do surgimento deste nova indústria no mercado das 
tecnologias de informação. O período de maior evidência do CNIG levou a um clima de exagero que 
levou à compra de sistemas que nunca funcionaram: ou porque não eram de facto necessários, ou 
porque as organizações não estavam preparadas para os receber. Por outro lado, houve um despontar 
de muitas empresas de consultoria, algumas das quais já fecharam as portas, das quais só acabarão por 
restar as mais capazes. As empresas e a administração começam agora a perceber que só vale a pena 
investir num SIG se ele for realmente necessário e, sobretudo, desejado. 

O mercado de SIG apresenta-se ainda assim dinâmico, registando desempenhos superiores ao 
de outros segmentos das tecnologias de informação. No entanto, tal não significa a inexistência de 
constrangimentos como a tomada de decisões de investimento com base em pressupostos errados e 
vários estrangulamentos ainda existentes no mercado: a falta de competências privadas de consultoria, 
a lacuna de técnicos especializados em programação, a ausência de um quadro normativo adequado, a 
clarificação da estratégia nacional para o sector, e a prossecução dos projectos nacionais estruturantes 
(Geirinhas, 2004) como o cadastro. Por outro lado, o mercado parece tender para uma redução do 
número de actores, mais sofisticados, alguns com projecção global (Bento, 2004), como acontece já 
noutras áreas como a dos sistemas de navegação. 

Na academia vai seguramente deixar de ser necessário (ainda acontece um pouco) que quem 
escreve uma tese ou um trabalho comece por dizer : “ um SIG é um sistema....”. Já não será preciso 
explicar a toda a gente o que é um SIG, porque os conceitos e as tecnologias associadas à informação 
geográfica farão parte do quotidiano, tanto dos investigadores, como dos leitores e alunos. Espera-se 
que, a seguir a uma fase de maior especialização, haja uma fase de maior difusão, e de 
desaparecimento. Por desaparecimento, entenda-se a sua fusão e integração em outras áreas do 
conhecimento e a sua banalização como mais uma ferramenta de trabalho a acrescentar a tantas outras. 
Iremos ter menos especialistas em SIG do que tínhamos no passado recente e isso, se acontecer, 
corresponderá a um maior grau de amadurecimento da comunidade de utilizadores e desta 
problemática (Bento, 2004). Os SIG acabarão por ser encarados como mais uma ferramenta que temos 
e que nos ajuda a fazer melhor as coisas que temos de fazer (Costa, 2004). 

No ensino, a informática (que foi uma enorme novidade) foi engolida por outras cadeiras e o 
conhecimento tendeu a tornar-se vulgarizado. Portanto é admissível que comecem a chegar às 
faculdades alunos com conhecimentos de desktop mapping ou SIG, e que as cadeiras de SIG como 
disciplina formal tenham tendência a desaparecer (Tenedório, 2005). Uma outra possibilidade é 
caminharmos para a compreensão e o funcionamento dos territórios (que são multidimensionais), 
cujas dimensões evoluem rapidamente no tempo. A modelação que nos é oferecida pelos SIG vai ter 
que incorporar a dimensão tempo, para produzir sistemas que nos ajudem a explicar o território que 
produzimos hoje, e que não é a soma acumulada das variáveis do passado. (Tenedório, 2005). Os SIG 
seriam então apenas uma mera etapa, uma ferramenta de modelação e simulação, de uma ciência que 
ultrapassa em muito o âmbito de georeferenciação. 

Outra questão que devemos referir é a importância que a informação geográfica tem no 
contexto da sociedade portuguesa. A informação geográfica é informação chave para o funcionamento 
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de uma sociedade moderna. Há cada vez mais uma consciência da evolução da informação geográfica 
por parte dos cidadãos e das organizações civis não governamentais da importância da informação 
geográfica (Julião, 2004). Também importante é o reconhecimento (que ainda é uma miragem) da 
importância crítica da informação geográfica, seja para as decisões de fundo, seja para o planeamento 
e a monitorização das medidas tomadas. Quando se conseguir mostrar aos decisores a importância que 
a informação geográfica tem para o contexto da sua actuação, e também da resolução dos problemas 
com que eles se confrontam, teremos muitos mais recursos disponíveis para investimento noutras 
áreas (Julião, 2004). Esta lacuna é particularmente grave ao nível municipal, área que ainda existe um 
desconhecimento muito significativo por parte dos autarcas no que respeita ao poder da informação 
geográfica. 

Continua a haver um enorme défice de informação de base e de referência, área em que 
Portugal tem ainda uma grande dificuldade. O projecto INSPIRE, um pouco à imagem do que o SNIG 
tentou fazer para o sistema nacional, é uma hipótese interessante neste domínio, embora seja ainda 
uma miragem a compatibilização de todas as cartografias (e as ausências de cartografia), ao nível 
europeu (Gomes, 2004). O conceito de cartografia de base e da falta dela é que parece estar 
definitivamente ultrapassado: deixou-se de falar em cartografia para se falar em “dados geográficos”. 
No caso português, na falta deles. 

 
7.3 O planeamento autárquico 
 

Os PDM atingiram os seus limiares em termos de vigência, e é necessário garantir que a nova 
geração de PDM seja já produzida com base num referencial comum e coerente, para impedir que os 
mesmos erros de há quase 20 anos atrás se voltem a repetir (Julião, 2004). Na prática, sabemos por 
constatação dos concursos lançados que, se houve uma melhoria na obtenção de cartografia em 
formato digital por parte das autarquias nestes últimos dez anos, esta segunda geração de PDM não 
será ainda, para a maior parte delas, o ponto de arranque para a estruturação da informação geográfica 
de que dispõem ou necessitam. 

Na primeira geração de PDM, o IGP (na altura IPCC) era responsável, por despacho 
ministerial, pela carta administrava de Portugal. Mas o facto é que ela não existia e só recentemente o 
actual IGP apontou para a necessidade de haver uma coerência na divisão administrativa que, até há 
bem pouco tempo, apresentava sobreposições  e lacunas frequentes. Esse trabalho acabou por ser feito 
(com a colaboração de várias entidades), foi publicado e está disponível em formato digital 
(http://www.igeo.pt/caop.htm). A carta administrativa tem vindo a ser melhorada e existe já na sua 
terceira versão (Figura 25), sendo as alterações normais no processo que decorre dos trabalhos que o 
IGP continua a desenvolver (Julião, 2004). O IGP, o IGeoE, o INE, a DGAL foram as entidades que 
se agruparam para promover a coordenação neste projecto. 

Existe hoje em dia mais informação geográfica, mas continua a haver a ideia de que basta 
sobrepor a informação e os problemas de ordem geográfica ficam resolvidos. Esta noção, muito 
comum em decisores menos ligados às áreas técnicas das organizações, não é exclusivo dos SIG (nem 
das autarquias), mas sim de todas as tecnologias da informação. Por outro lado, a capacidade de 
sobrepor e comparar informação de proveniências diferentes de forma fácil e rigorosa expõe, muitas 
vezes a fragilidade de uma das camadas sobrepostas (ou de ambas). Essa pode ser uma das 



Origem e evolução recente dos SIG em Portugal 
 

 

128 

explicações para a resistência à aplicação destas tecnologias nos municípios: a facilidade com que se 
pode fiscalizar a actuação dos serviços e detectar desvios que podem ser mais ou menos intencionais. 

O problema das autarquias, não é um apenas um problema de SIG, mas sim do próprio modo 
de funcionamento das autarquias. Há uma solução organizativa que passa pela aplicação de 
ferramentas deste tipo, mas a mudança principal advém da democratização progressiva das 
ferramentas e do facto de grande parte do conhecimento estar do lado dos utilizadores da informação e 
não dos departamentos de informática ou dos núcleos de informação geográfica. 

 

Figura 25 - Extracto da CAOP - Distrito de Castelo Branco 

(Fonte: Instituto Geográfico Português, 2005) 

 
No fundo, a abordagem do problema autárquico tem mais a ver com a implementação de 

sistemas de informação do que da especificidade das bases de dados geográficas. Os departamentos 
resistem aos sistemas porque eles supõem um controlo efectivo sobre a sua produtividade e sobre a 
correcção das decisões tomadas. O exercício de tráfico de influências fica consideravelmente limitado 
se um sistema de informação correctamente estruturado permitir um controlo fácil sobre a tramitação 
dos requerimentos, dos licenciamentos, quer por parte dos decisores técnicos e políticos, quer por 
parte do cidadão. Este último passa geralmente a ter informação em tempo real sobre o estado dos 
processos administrativos que lhe dizem respeito. 

Por outro lado, uma das actividades críticas no funcionamento de uma autarquia tem a ver 
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com o licenciamento de operações de urbanismo e de construção. Ora também neste aspecto um 
sistema de informação, especialmente se tiver uma componente geográfica, permite um maior rigor na 
tomada de decisões e uma maior facilidade em acompanhar e fiscalizar a actuação dos departamentos 
técnicos. Esta maior capacidade de fiscalização (ainda que não esteja acessível ao cidadão comum) 
das deliberações dos serviços origina desde logo atitudes reactivas em muitos municípios, que só são 
ultrapassados com forte incentivo e pressão dos executivos municipais. 

Isto leva-nos ao terceiro e último aspecto a ter em conta na implementação de sistemas de 
informação em autarquias: o papel dos decisores políticos. Tradicionalmente em Portugal, os autarcas 
são cidadãos sem formação técnica ou académica de nível superior, que baseiam a sua actuação em 
processos burocráticos que herdaram dos seus antecessores. Chegaram ao poder por motivos que não 
interessa aqui analisar, mas que provavelmente não tiveram a ver com a sua capacidade técnica ou 
com conhecimentos de gestão. Pertencem quase sempre a uma geração que, durante a sua 
escolaridade, não teve ainda contacto com computadores e menos ainda com os novos sistemas de 
comunicação. São portanto muitas vezes um campo hostil à introdução de novas tecnologias e, mesmo 
quando as toleram, não as assumem como um aspecto essencial da sua governação. Ora sabemos que 
a introdução de novas tecnologias, em especial os SIG, necessitam de alguns cuidados na metodologia 
de implementação no seio de uma organização. Se não existe um apoio pró-activo ao nível dos 
decisores políticos, capaz de contrariar as resistências clássicas dos níveis inferiores de decisão, então 
sabemos estarem votados ao fracasso estes projectos. 

Se conjugarmos estes três aspectos que enumerámos nas autarquias, como grandes obstáculos 
à entrada das tecnologias de informação (em especial da informação geográfica) nas autarquias, 
percebemos de imediato que se trata de um problema geracional que, como tal, irá levar uma ou duas 
gerações a resolver. Naturalmente, nem todos os municípios partilham estes problemas e esta visão 
negativa, como o comprovam inúmeros casos de sucesso ao longo do território. Mas só a próxima 
geração de técnicos e de autarcas estará em condições de, dispondo também de uma geração de 
consultores SIG mais informados e mais ponderados, efectuar um trabalho uniforme e definitivo no 
que toca á assimilação dos sistemas de informação de forma total e em todo o país. 

 
7.4 O cadastro multifuncional 
 

No que respeita ao cadastro, é preciso convencer os decisores da utilidade e da importância 
do cadastro como forma de distribuir os meios para puderem executar as suas políticas. Se tivéssemos 
um cadastro multifuncional no país, poder-se-ia referenciar a ele toda a informação sobre o território. 
Podíamos usar o cadastro como base de todo o conhecimento que temos sobre o território. Ficaríamos 
a saber, para um determinado prédio urbano ou rústico, qual é a ocupação do solo, qual é o valor, 
quais são as figuras de plano municipal de ordenamento aplicáveis.  

A falta de cadastro não pode ser apontada como a única causa para todos os problemas de 
falta de dados no nosso território. Há muitas áreas para as quais não interessa saber a estrutura da 
propriedade, para as quais o cadastro não é essencial (Julião, 2004). Se considerarmos áreas como a 
biologia, os recursos marítimos ou a qualidade do ar, veremos que os SIG podem desempenhar um 
papel importante áreas científicas (ou mesmo comerciais) para os quais o cadastro não tem uma 
importância relevante. 
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A não existência de cadastro é no entanto preocupante, sobretudo agora que somos um dos 
poucos países da Europa que ainda não resolveu este problema. A base e a sustentabilidade do 
desenvolvimento provem do facto de ter informações ao nível do cadastro organizado. Se estiver 
organizado, pode significar o aumento das receitas que os municípios precisam para conseguirem de 
uma forma sustentada continuarem a oferecer qualidade de vida às pessoas (Fernandes, 2004). A 
solução para o financiamento autárquico pode pois passar por um maior rigor na cobrança destes 
impostos municipais sobre o património. Um cadastro bem executado e devidamente actualizado é um 
instrumento que se pode financiar a ele próprio (Geirinhas, 2004), para além de vir a financiar outros 
investimentos do município. 

Para Machado (2004), a administração não tem funcionários suficientes para elaborar o 
cadastro, não tem verbas para encomendar a terceiros e, muito provavelmente, nem para fazer a 
validação da cartografia encomendada a empresas privadas. É assim opinião comum que, num país 
como Portugal, a sua estratégia de execução só pode ser eficazmente assegurada a partir das 
autarquias locais, dado que melhor conhecem o território, são os principais interessados e a única 
instância com capacidade para a proceder à sua contínua actualização (Geirinhas, 2004). A solução 
encontrada parece passar então pela colaboração entre administração central e autarquias, como 
referiu o Secretário de Estado da Administração Local, em 2003, na tomada de posse dos novos 
corpos dirigentes do IGP. Isso mesmo reflecte o texto das Grandes Opções do Plano para 2004, que 
reforça a ideia de um cadastro com uma lógica de gestão centralizada, mas com execução 
descentralizada da informação cadastral. Para que tal estratégia resulte é fundamental assegurar uma 
efectiva coordenação nacional (que compete ao IGP), resolver de forma definitiva todas as questões 
técnicas que se encontram ainda em discussão e dotar as autarquias dos necessários meios financeiros, 
tecnológicos e humanos (Geirinhas, 2004).  

Por outro lado, o nível de rigor exigido (para um cadastro geométrico) parece exagerado face 
àquilo que é depois a verdadeira utilização do cadastro. Sabemos, por experiência própria, que o 
cadastro muitas vezes não se traduz em decisões ou mais valias no momento de planear e decidir, 
como é o caso dos planos municipais de ordenamento. As aplicações do cadastro mais imediatas 
serão, porventura, de natureza fiscal. 

Naturalmente, para que os municípios possam executar o cadastro, para além da coordenação 
eficaz, terá de haver meios financeiros adicionais para esse efeito e capacidade por parte da indústria 
para responder, em tempo útil a essa solicitação. Ambas as premissas não são desprezáveis e podem 
ser uma outra dificuldade à resolução definitiva deste problema. 
 
7.5 Nichos de mercado para I&D nacional 
 

Portugal tendencialmente compra tecnologia e, nesse sentido, estamos atrasados, na medida 
em que pouco software é desenvolvido internamente. Em várias empresas e organismos foram sendo 
desenvolvidos softwares SIG em Portugal: no IST, foi desenvolvida programação que funcionava 
sobre AutoCAD, na FCT/UNL também foram elaborados programas com bases de dados 
georeferenciadas (Câmara, 2002). O sucesso dos EUA, na opinião de muitos autores, como já vimos 
em capítulos anteriores, tem mais a ver com a sua capacidade comercial, e não com o puro avanço 
tecnológico. No entanto, é inegável que a sua dimensão global e os proveitos gerados permite ás 
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grandes empresas de software alocar recursos à investigação que mais ninguém pode comportar. 
Ao nível das aplicações, devemos colocar a questão se, de facto, temos em Portugal 

capacidade para investigar nessa áreas, uma vez que dificilmente poderemos competir com as grandes 
empresas que se dedicam intensivamente à investigação com intuitos comerciais. Eventualmente, será 
possível abrir algumas linhas de investigação que não interessem às grandes empresas, em pequenas 
aplicações para nichos de mercado restritos, que nos sejam acessíveis em termos de meios envolvidos 
(Machado, 2004). Para que Portugal possa vir a ter um papel nesta área, o futuro tem que ser encarado 
nos vários níveis: na investigação, no ensino, e nas empresas. Não obstante o esforço realizado, em 
especial pela USIG e por algumas Universidades, ainda há um grande trabalho a desenvolver na 
disseminação desta ciência, continuando a lançar cursos, conferências, a divulgar projectos e, 
sobretudo, a escrever e documentar o trabalho realizado. 

Uma outra frente de batalha é a do software “open source”. A Municípia, por exemplo, 
trabalha já em projectos concretos que visam diminuir essa  dependência do exterior na tecnologia, 
tendo soluções desenhadas e escritas em “open source”. A dispensa de investimento no software de 
base e um nível de customização elevadíssimo, mas à medida das necessidades das pessoas, pode ser 
uma porta aberta para as empresas na área. Este será o tipo de trabalho de investigação e 
desenvolvimento que os pequenos países, com mercados e recursos limitados como o nosso, podem 
desenvolver com bons resultados. 
  
7.6 As tecnologias móveis 
 

O avanço na área das tecnologias móveis, quer sejam PDA ou telefones móveis, significa que 
o nosso velho paradigma da base de dados alfanumérica, da base de dados de georeferenciação, e da 
análise espacial que tira partido dessa acoplagem, está cada vez mais afastada da realidade (Bento, 
2004). A mobilidade muda a própria natureza da importância da informação geográfica, dado que 
antes o seu valor intrínseco era maioritariamente inerente a localizações estáticas, enquanto que 
actualmente os agentes passam a dispor da capacidade para aceder e fornecer informação enquanto se 
movem. A mobilidade irá alterar o paradigma anteriormente vigente e influenciar a própria natureza 
da utilização da informação geográfica (Geirinhas, 2004), que deixa de ser o âmbito da análise 
espacial feita em laboratório, para passar a ter uma componente de utilidade no dia a dia do cidadão. 
Geirinhas (2004) acredita que, em Portugal pode haver um nicho extremamente importante que se 
relaciona com a integração de informação geográfica e mobilidade no âmbito do turismo, constituindo 
um factor de diferenciação do país em termos de oferta turística. Nesta linha de pensamento, a 
Municípia fez testes com protótipos em UMTS com a ERICSSON, tendo tido as primeiras soluções 
de mapas a funcionar em WAP e PDA, Smartphones, no âmbito do seu projecto de conteúdos para 
Portugal – www.guiadeportugal.pt (Cardeira e Malha, 2001). Mas mais uma vez a existência do 
serviço depende da existência ou não de dados. A expectativa, por parte da Municípia, de que isso 
constitua uma realidade comercial do ponto de vista de produtores de conteúdos existe há três anos, 
mas não houve nenhum retorno até agora em concreto. Foi feito um esforço na disponibilização dos 
conteúdos do Guia de Portugal para essas plataformas móveis, mas do ponto de vista da 
comercialização, não tem corrido como esperado (Fernandes, 2004). A exploração destes sistemas 
depende muito dos operadores de comunicações e esses dominam o mercado.  

http://www.guiadeportugal.pt/
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Figura 26 - Aspecto da aplicação do Guia de Portugal em PDA 

(Fonte: Municípia, 2005, http://www.guiadeportugal.pt/images/barra/PDA.jpg ) 
 
 
Os equipamentos móveis de terceira geração, conjugados com SIG/GPS (a Nokia tem 

evoluído nesse sentido, com a criação de cartografia especial para um telemóvel de “outdoor” já com 
GPS integrado), por um valor na ordem da centena de euros vão ser bastante interessantes (Julião, 
2004). Várias soluções de navegação com base em equipamentos do tipo PDA têm vindo a ser 
fortemente divulgadas recentemente, e entraram já no equipamento de base de muitas marcas de 
automóvel, pelo menos nos segmentos mais elevados dos seus produtos. Todas elas recorrem a 
sistemas de análise de redes, uma função clássica dos sistemas de informação geográfica, inicialmente 
usados em aplicações de “utilities”. 

O posicionamento “indoor” com “radio tags” e tecnologia rádio é uma segunda das novas 
fronteiras. A primeira fronteira, a do GPS e do posicionamento em espaços exteriores, já está 
relativamente ultrapassada. A segunda revolução vai acontecer quando passarmos do “outdoor” para 
o “indoor” (Julião, 2004), o que já está a acontecer noutras partes do mundo, com aplicações 
concretas baseadas em Wi-Fi, radio tags e outros tipos de sensores de posicionamento de bens e 
pessoas. As aplicações nesta área são praticamente ilimitadas, estando a ser usadas noutros países há 
algum tempo e começando agora a entrar nos meios científicos nacionais. Referimos, a título de 
exemplo, a localização de pessoas e bens em edifícios hospitalares, em tempo real, usando tecnologias 

http://www.guiadeportugal.pt/images/barra/PDA.jpg
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Wi-Fi (que começa a dar os primeiros passos em Portugal) ou o uso destas tecnologias no apoio e 
orientação dos consumidores em espaços comerciais de grande dimensão (com soluções recentemente 
apresentadas em feiras do sector). 
 Quiçá seja aqui que Portugal, um país com uma das maiores taxas de penetração da 
tecnologia de comunicações móveis, possa ter uma  palavra a dizer. 
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8 Conclusões 
 
8.1 O estado da arte 

 
O estado da arte português encontra-se, neste momento, onde os utilizadores estão mais 

tecnologicamente avançados: tecnologia de ponta SIG complementando a tecnologia de ponta dos 
clientes. A banca, os seguros e, sobretudo, as telecomunicações são as áreas empresariais onde esta 
fusão de avanços tecnológicos parece resultar melhor, mercê de uma melhor predisposição para as 
tecnologias de informação em geral.  

As autarquias e a administração, de uma maneira geral, estão bem mais atrasadas do ponto de 
vista das tecnologias de informação do que estas empresas recentes que atrás referimos. Assim as 
soluções, do tipo “chave na mão” ou outras, adaptam-se ao grau de sofisticação dos recursos já 
existentes e à vontade dos dirigentes de cada instituição. Nalguns casos, a implementação destes 
sistemas foi feita com objectivos pouco definidos ou pouco empenhamento da organização. Na 
maioria dos casos, foi atingido o nível esperado pelos clientes e, nalguns casos, a implementação 
excedeu as expectativas. Ainda assim, muitos clientes mantêm contratos de manutenção dos sistemas, 
resultando num bom nível de apoio pós-venda a estes sistemas, e num balão de oxigénio para uma 
indústria em clara recessão. A capacidade dos técnicos e a sua formação continua a ser uma das 
preocupações fundamentais. 

 
8.2 O papel do SNIG 

 
Parece haver unanimidade quanto ao papel chave que o CNIG e o SNIG desempenharam no 

desenvolvimento de uma “indústria” de informação geográfica no nosso país. De facto, foi o CNIG 
que canalizou verbas e serviu de motor a todas as outras iniciativas, privadas ou não.  

Quase tão unânime é a ideia de que o CNIG não foi tão longe quanto podia ter ido nas suas 
competências, e a de que o SNIG, muito interessante do ponto de vista conceptual, e “case study” para 
as agências internacionais, não passou no final de um repositório fraco, de informação sem grande 
qualidade nem grande interesse prático. Fica no ar também a sensação de ter havido aspectos pouco 
claros na influência que o CNIG exerceu para implantar um sistema específico de equipamentos e 
software. Nesse aspecto, este trabalho fica empobrecido com a ausência da participação mais activa de 
Rui Gonçalves Henriques, que poderia ter apresentado uma versão diferente e conhecedora dos factos. 

Portugal manteve uma presença digna durante vários anos nas conferências europeias de 
informação geográfica, quer na qualidade das comunicações apresentadas, quer no seu número. 
Muitas das ideias que estão em desenvolvimento datam desses anos. Por outro lado, nalgumas áreas 
chave, como os autómatos celulares, Portugal esteve sempre no pelotão da frente.  

 
8.3 A disponibilidade dos dados 

 
Infelizmente, desenvolveu conhecimento e tecnologia mas manteve-se sempre mal na 

produção e manutenção dos dados. Disso é exemplo a inexistência de um cadastro a nível nacional. As 
organizações produtoras de dados georeferenciados não perceberam a necessidade de equilibrar a 
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qualidade com a disponibilidade, tendo insistido numa qualidade impossível de obter para áreas vastas 
do território. A inexistência de cadastro, nas suas várias vertentes, torna mais difícil fazer uma gestão 
correcta nas autarquias, sendo este um, senão o maior, dos estrangulamentos de toda a evolução em 
Portugal. Somos os mais atrasados da Europa no cadastro e fomos ultrapassados inclusivamente pela 
Espanha e quase pela Grécia. 

Por outro lado, a tradição portuguesa impõe que as decisões de gestão sejam tomadas mais 
com base a intuição dos lideres e gestores do que na disponibilidade e análise de dados. Isso por si 
motiva a irrelevância dos dados e a sua pouca importância no contexto de tomada de decisões. 
Continua a haver dificuldade em passar da cartografia digital (já aceite como ferramenta comum nas 
organizações) para as bases de dados. De uma maneira geral, os dirigentes tem falta de visão ou de 
interesse na implementação dos sistemas. O grupo do SIG é geralmente isolado, não são absorvidos 
pelas organizações, pelo que não chegam a ser preponderantes na estrutura da organização. O caso da 
Câmara Municipal de Oeiras é apontado como um caso exemplar, usando um software tido por vezes 
como menos bom, o que demonstra que geralmente o problema não é da tecnologia usada, mas sim 
das pessoas que o implementam, ou não. 

 
8.4 Novas tendências de I&D 

 
Pela segunda ou terceira vez nos últimos vinte anos, Portugal tem novamente um papel 

possível na liderança da investigação em SIG´s. O futuro português e global passa provavelmente pela 
investigação em curso em sistemas multiplataformas (Móvel, PDA´s) e multimédia. Os sistemas 
orientados para utilização em terminais móveis, sejam telefones, agendas pessoais ou outros, são o 
grande motor da investigação actual e o modelo de negócio que permitirá uma nova expansão dos 
sistemas de informação geográfica. Estes sistemas permitem a divulgação de serviços pagos, de 
interesse para o cidadão comum. Enquanto os serviços pagos distribuídos pela WWW não parecem 
gerar grandes adesões, o cidadão vulgar está habituado a pagar os serviços móveis, embora a baixos 
preços. Esta vertente financeira poderá fazer a diferença entre o sucesso comercial e técnico das 
soluções baseadas em dispositivos móveis e as suportadas na Web. Embora a nova geração de 
telemóveis se encontre atrasada face ao calendário previsto, os motores de três dimensões para UMTS 
foram já testados com a tecnologia actual GPRS, pelo que existe já uma ideia concreta do que será 
possível fazer com a nova geração. 

Directamente relacionado com esta tecnologia móvel, surge um novo conceito de Geografia: 
o de “microGeografia” ou, diríamos mesmo, de “nanoGeografia”, palavras estas aplicadas de uma 
forma muito permissiva. Os sistemas de informação irão descer a um detalhe a que não estamos 
habituados. Será possível em breve interrogar um objecto numa loja ou numa montra usando para isso 
o nosso telemóvel. Para isso terá de existir ainda um esforço concertado de substituição dos códigos 
de barras dos produtos por “radio tags” ou tecnologia similar que os identifiquem a curtas distâncias, 
mas as aplicações ao nível do turismo, dos museus e, sobretudo, dos espaços comerciais, será 
infinitamente grande e poderosa.  

No fundo, espera-se que estes sistemas móveis modifiquem a nossa relação com os espaços 
em que vivemos, resolvendo problemas geográficos tradicionais em espaços não tradicionais (Câmara, 
2002). 
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A tendência geral ao nível da bases de dados parece ser a de implementar bases de dados 
distribuídas, criando software capaz de “ler” dados espalhados por vários recantos do globo, em vários 
formatos diferentes, em tempo real. Isto está a revolucionar o modo como acedemos à informação, a 
sua propriedade, e todas as restantes questões que já se colocavam à partilha, valor e preço dos dados, 
agora de uma forma mais intensa pela facilidade com que ela pode ser partilhada. Este conceito de 
“spatial web” difere dos modelos tradicionais de bases de dados contidas e concentradas, abrindo 
novas possibilidades de evolução. Os SIG tradicionais tornaram-se em redes de sistemas distribuídos 
de informação espacial multimédia. 
 No fundo, Portugal tem a massa crítica científica e empresarial necessária e suficiente para 
assumir o papel que lhe cabe na área da informação geográfica. Continua a faltar é a cultura de gestão 
apropriada, em todos os níveis de decisão, que permita a integração efectiva dos SIG no dia a dia das 
empresas e, em especial, na administração pública e autárquica. Falta pois ainda um mercado sólido 
que suporte a investigação, sobretudo nas empresas. 
 
8.5 Limitações do estudo 
 

Como referimos no capítulo introdutório, este estudo pautou-se por algumas limitações que 
serão reflectidas no seu conteúdo. A primeira e mais importante respeita ao facto de pouco se ter 
escrito sobre a história dos sistemas de informação geográfica, tanto em Portugal como no resto do 
mundo. Assim, não há textos publicados e consolidados (com honrosas excepções para alguns casos 
internacionais) que permitam uma análise ponderada dos factos e da forma como ocorreram. Este 
trabalho teve pois de se socorrer de duas outras fontes de informação.  

Em primeiro lugar recorremos a materiais escritos avulsos, sob a forma de proceedings, 
relatórios técnicos e textos em revistas científicas. Estes textos permitem inferir algumas conclusões 
sobre o papel e o grau de desenvolvimento dos SIG nos vários locais ao longo do tempo. Destes 
documentos, que felizmente se encontram maioritariamente disponíveis online, foi possível obter 
informações preciosas sobre o funcionamento de projectos e instituições, suas realizações e objectivos 
atingidos. A quantidade de informação é, no entanto de difícil digestão, muitas vezes de carácter 
corporativo, pelo que o tratamento destas fontes de informação encerra algumas dificuldades. 

Em segundo lugar, e como forma de obstar a esta falta de material escrito, usámos entrevistas 
como forma de obter informação essencial e única para este estudo e, nalguns casos, como forma de 
detalhar e comprovar informação que já existia em pequenos textos e apresentações. Mesmo tendo 
tido os cuidados recomendáveis neste tipo de abordagem qualitativa (guião de entrevista, estudo 
prévio das técnicas de entrevista semi-estruturada), e considerando que este processo decorreu de 
forma mais positiva que o esperado (possibilidade de gravar as entrevistas, tempo geralmente 
ilimitado, colaboração na revisão dos texto transcrito), o processo em si encerra algumas armadilhas 
que naturalmente se reflectem no resultado final. Muitas vezes (quase sempre) as afirmações dos 
entrevistados são condicionadas pelas suas próprias convicções e experiências anteriores, tornando 
difícil extrair factos isentos deste emaranhado de emoções e histórias contadas. A maior fragilidade 
deste estudo neste aspecto será, no entanto, a dificuldade de corroborar com documentos escritos 
algumas das afirmações dos entrevistados, o que nos levou a omitir factos e opiniões que, apesar de 
importantes, nos poderia colocar (e aos entrevistados) em situações de conflito com outras pessoas e 
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entidades. 
Em terceiro lugar, uma das limitações prende-se com o insucesso do inquérito lançado às 

empresas do ramo, que teve uma taxa de adesão da ordem dos 10% e que inviabilizou a elaboração de 
uma imagem do estado da arte nas empresas de sistemas de informação geográfica portuguesas. Este 
retrato permitiria avaliar que tipo de projectos e clientes estão a ser desenvolvidos nas empresas de 
consultoria, para além de permitir identificar o arranque e os projectos ara o futuro destas empresas. 
Essa foi pois uma tentativa que não produziu resultados e que, nesse aspecto, limita bastante as 
conclusões a que poderíamos ter chegado. 

O último aspecto prende-se com o facto de alguns personagens que consideramos como 
referências obrigatórias não terem querido contribuir para este estudo, concedendo algum do seu 
tempo para a realização de uma entrevista. Destacamos, destas ausências, a de Rui Gonçalves 
Henriques, ex-presidente do CNIG ao longo de toda a sua existência, e a de Carlos Mourato Nunes, 
que participou na constituição do SNIG e foi durante algum tempo presidente do IGP. Ambos os 
testemunhos, caso se tivessem concretizado, teriam aportado um testemunho de inegável relevo para o 
apuramento dos acontecimentos nas últimas duas décadas. 

Para terminar, limitámos o estudo ao período até ao final do século, data que se nos afigurou 
aceitável para que fosse interposto algum distanciamento entre o momento da escrita e o momento a 
que se reportam os acontecimentos. No entanto, muito se passou desde 2001 até hoje, factos e 
histórias que não ficam aqui registadas, mas que merecem posterior tratamento, ainda que por outras 
pessoas e noutros contextos. 
 
8.6 Futuros desenvolvimentos 
 

Sendo esta uma dissertação limitada no tempo e no espaço, em especial no espaço de escrita, 
foi necessário escolher uma linha de investigação que pudesse levar à prossecução dos objectivos a 
que nos propusemos, deixando de fora alguns aspectos que seriam de alguma importância para uma 
avaliação da situação actual do país no que respeita a informação geográfica. Outros temas de 
interesse foram surgindo ao longo do próprio trabalho, em especial das entrevistas que, nalguns casos, 
abriram as portas de admiráveis mundos novos. Essas portas ficarão á espera de alguém mais dedicado 
ou de uma outra oportunidade. No entanto, de todas as pistas que não seguimos, devemos destacar 
algumas que, pela sua pertinência, mereceriam um trabalho profundo e exclusivo. 

A primeira, que partilhamos com um dos entrevistados (Fernandes, 2004) seria a de estudar 
quanto já gastou a administração portuguesa em aquisição de software e de serviços de consultoria e, 
por outro lado, tentar contabilizar os benefícios desse investimento. Trata-se de uma tarefa difícil e 
ingrata, quer pela dificuldade de recolha dos dados necessários relativos a custos, mas também porque 
apresenta a dificuldade de se conseguir modelar a variável “benefício” de moldes a que se possam 
apresentar conclusões sérias e verdadeiras. Seria no entanto um estudo interessante e educativo com 
toda a certeza, e que poderia ser útil aos decisores governamentais na hora de decidirem sobre as 
acções futuras e a melhor forma de gastar os aparentemente escassos fundos disponíveis. 

Uma segunda pista, mais específica, respeita à implementação dos SIG nas autarquias, em 
especial ao sucesso real do programa PROSIG. Os relatórios do CNIG, nomeadamente o de Mourão e 
Gaspar (2001) e um sem  número de comunicações apresentadas por estas e outras técnicas do CNIG 
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nesses anos (em que se repetem os mesmos dados de sucesso), apresentam um quadro bastante 
positivo dos resultados de implementação do PROSIG. Ora basta-nos olhar para um dos mapas para 
identificar alguns municípios referenciados como projectos SIG implementados para perceber que os 
dados não são de todo correctos. Sabemos, por experiência própria, que há uma enorme diferença 
entre ter sido financiado, adquirido e montado um SIG num município, e ele ter alguma vez ter 
funcionado, ou produzido sequer um mapa. Essa avaliação está ainda por fazer e é de extrema 
utilidade, por ser a única maneira de conhecer o estado real do país municipal, no que toca ao uso de 
sistemas de informação geográfica. 

Uma terceira vertente que valeria a pena investigar prende-se com a situação real do uso de 
SIG nas empresas de média e grande dimensão, nomeadamente na banca, nas telecomunicações e em 
todas as empresas de redes e “utilities”. Averiguar que sistemas existem e de forma estão a ser usados, 
quais foram as opções tecnológicas e de que modo eles foram integrados e aceites nas organizações. 
Por fim que retorno exacto estão a gerar, se tal for possível de contabilizar, e quais são as perspectivas 
de evolução dentro destas empresas tecnologicamente e organizacionalmente mais bem apetrechadas. 

Por fim, os grandes grupos comerciais terão também certamente muita informação interessante 
a revelar, nomeadamente nos aspectos que se prendem com as decisões de investimento e promoção 
do consumo com recurso a ferramentas de SIG. A corrida desenfreada que se estabeleceu em Portugal 
nos últimos anos na recolha e compilação de dados pessoais por todo o tipo de empresas, das formas 
mais directas às mais encapotadas, está a alimentar gigantescas bases de dados georeferenciados, 
sobre as quais sabemos muito pouco, mas que sabem muito sobre nós, os nossos hábitos e o nosso 
estilo de vida. Apurar o que está a ser feito em Portugal nesta matéria e averiguar da defesa dos 
direitos do cidadão nestas matérias seria, sem dúvida, um rumo também interessante. 

Enquanto a tecnologia e a ciência não é completamente divulgada e se banaliza, continua  a 
haver abundantes matérias para investigação. Certamente não será por muito tempo. Em breve 
estaremos num novo nível de evolução, os SIG terão incorporado outros ramos do saber, e o tema 
deste próprio trabalho terá deixado mesmo de fazer sentido. 
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Dissertação de mestrado 
“Origem e evolução recente dos SIG em Portugal” 

 
ENTREVISTA 

 
Data: Entrevistado: 
Hora: 

Ficheiro gravado: Duração: 

Comentários: 

 

 

 

 

 

 

 
1. Questões gerais 

1.1 Onde iniciou o contacto com os SIG? 
1.2 Que tipo de modelo e tecnologia era usado? Raster ou vectorial? 1.3 Qual 
era o software e o hardware ? Como foi adquirido? 
1.4 Que tipos de documentos sobre SIG lia nessa altura? Livros, artigos? 
Havia acesso à informação e bibliografia mais relevante? 
1.5 Já existia uma percepção das potencialidades destes sistemas e da sua 
gama de utilizações? 
1.6 Existia na época uma abordagem estruturada, um método para 
desenvolver este tipo de projectos? (Se sim) Foi criada ou adaptada de outro 
SIG ou TI? 
1.7 Quais eram os objectivos desses primeiros SIG? 
1.8 A implementação foi adequada? Foram integrados nas organizações? 
 

2. Questões acerca do projecto em que esteve envolvido: 
2.1 Diga-me como conseguiu lançar e obter financiamento para o projecto?  
2.2 Conhecia outros projectos SIG antes de ter avançado com o seu? 
2.3 A entidade financiadora influenciou o projecto? Teria sido diferente se 
tivesse acontecido noutra entidade, ou noutro ambiente? 
2.4 Teve reacções negativas por parte de outros colegas na mesma instituição 
ou noutras? 
2.5 Qual era a opinião que a sua equipa tinha sobre o vosso trabalho? 
2.6 Qual era a opinião das chefias da altura sobre o vosso trabalho? 
2.7 Eram modelos tecnológicos ou socialmente integradores? Que 
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preocupações tiveram com a implementação? 
2.8 Como foi efectuada a recolha e tratamento dos dados? Existiam em 
formato digital? 
2.9 Qual foi a importância relativa, em tempo e recursos consumidos, da 
recolha e tratamento dos dados face à globalidade do projecto? 
2.10 A performance do sistema (software e hardware) era adequada ao 
pretendido? 
2.11 Quais eram as limitações mais evidentes do vosso SIG? 
2.12 Tem uma ideia estimada dos custos envolvidos nas várias vertentes 
(hardware, software, formação, manutenção, dados)? 
2.13 Pensa que o seu trabalho influenciou trabalhos posteriores? Isso 
surpreendeu-o? 
2.14 Quem mais trabalhou neste projecto? Diga-me as principais 
contribuições de cada um deles?  
2.15 Quem mais devo entrevistar sobre o vosso projecto?  

 
3.  Relações entre SIG, cartografia e Geografia: 

3.1 A sua visão do papel dos SIG é diferente da que tinha nos anos 70/80? 
3.2 (Se sim) O que mudou? Os SIG ou a sua visão deles? 
3.3 Quais eram as suas ideias sobre os SIG e o resto da Geografia nesses anos 
iniciais (1960 a 1980)? 
3.4 Recorda algum comentário de colegas sobre a natureza do seu trabalho na 
altura? 

 
4.  Influências e factos decisivos em Portugal: 

4.1 De que modo a agenda científica dos EUA influenciou o seu trabalho 
sobre SIG em Portugal? O que permaneceu distinto? 
4.2 Quais considera os episódios e actores mais marcantes nos SIG 
portugueses: Os PDM´s ? O CNIG ? As universidades? As autarquias? A 
administração pública? As empresas? Outros? 
4.3 Qual lhe parece ser o peso relativo e relevância em Portugal da 
investigação, da administração pública e das empresas? 
 

5.  Se o entrevistado publicou um livro: 
5.1 De onde surgiu a ideia de escrever os textos? 
5.2 De que forma o seu livro ou texto influenciou o estado da arte? 
5.3 A escrita do livro ou texto influenciou a sua carreira? 

 
6.  Se o entrevistado produziu um avanço relevante: 

6.1 De onde surgiu a ideia da sua investigação? 
6.2 De que forma o seu trabalho influenciou o estado da arte? 
6.3 A sua investigação influenciou a sua carreira? 
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7.  Questões sobre a docência, se aplicável: 

7.1 Quando ensinou pela primeira vez cartografia digital? 
7.2 Ainda ensina cartografia ou Geografia?  
7.3 (Se sim) Como mudou o curso desde que iniciou o seu ensino?  
7.4 Quando ensinou pela primeira vez as matérias de SIG?  
7.5 Ainda ensina disciplinas sobre SIG? 
7.6 (Se sim) Como mudou o curso desde que iniciou o seu ensino?  
7.7 Ainda tem notas ou sebentas desses primeiros cursos?  
7.8 Como é que o ensino influenciou a sua investigação (e vice versa)?  
 

8.  Questões sobre a formação do entrevistado: 
8.1 Onde estudou e que curso frequentou?  
8.2 Qual era a sua especialização (se aplicável)?  
8.3 Houve algum professor determinante na preparação do seu trabalho 
posterior em SIG? 
 

9. Questões finais 
9.1 Como vê o estado da arte actual em Portugal? 
9.2 Que ideias tem do futuro português?  
9.3 Quem devo entrevistar mais? 
9.4 O que deixei de fora e lhe parece importante? 
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10.2 Listagem das personalidades entrevistadas 
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Nome     Entidade   Funções actuais 
 
Comte. Luís Bessa Pacheco  Instituto Hidrográfico  Director  
Dr. António Fernandes   Municípia   Administrador  
Drª  Maria Leonor Gomes   Instituto do Ambiente  Vice-Presidente 
Eng. Carlos Coucelo   CCGEO    Administrador 
Engº João Geirinhas   USIG    Presidente  
Engº Orlando Neto da Silva  Intergraph Portugal  Director 
Engº Vasco Pinheiro   ESRI Portugal   Director  
Prof. Doutor António Morais Arnaud FCT/UNL   Assesor principal 
Prof. Doutor António S. Câmara  Ydreams   Administrador 
Prof. Doutor João Bento   BRISA    Administrador 
Prof. Doutor João Matos   IST/UTL   Professor auxiliar 
Prof. Doutor João Reis Machado  IGP    Investigador principal 
Prof. Doutor João Ribeiro da Costa  Chiron    Administrador 
Prof. Doutor Jorge Gaspar   CEG/UL   Presidente 
Prof. Doutor José António Tenedório FCSH/UNL   Professor auxiliar 
Prof. Doutor Luís Barruncho  IT-Geo    Director Geral 
Prof. Doutor Marco Painho   ISEGI/UNL   Director 
Prof. Doutor Rui Pedro Julião  IGP    Presidente 
Prof. Doutora Raquel Soeiro de Brito Academia da Marinha  Vice-Presidente 
Ten Cor. Silva e Castro   IMAER    Gerente 
 
 
Nota: As entrevistas foram concedidas a título pessoal e reportaram-se, quase sempre, a períodos em 
que os entrevistados ocupavam outros cargos em variadas instituições. 
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10.3 Inquérito enviado às empresas 
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Questionário para empresas: 
Este documento pode ser obtido  em http://grancho.150m.com/empresas.doc 
Responder, se possível, por correio electrónico, ou usando o envelope anexo. 

 
 
 
 
 
Sobre os primeiros passos: 

1. Quando é que a empresa iniciou a actividade na área dos SIG? 
2. Que tipo de produto e tecnologia foi inicialmente comercializado? 
3. Eram produtos raster ou vectoriais? E a base de dados? 
4. Os clientes eram de que tipo: empresas, administração, universidades? 
5. A implementação feita pelos clientes foi adequada do vosso ponto de vista? 
6. A manutenção posterior dos sistemas e bases de dados foi efectuada? 

 
Sobre o papel da empresa no mercado: 

7. Indique, por favor, os sectores de actividade principais dos vossos clientes: 
 Agricultura                Património       Cadastros            Cartografia      Florestas         
 Gestão ambiental       Demografia     Saúde             Educação        Comércio 
 Segurança pública     Transportes     Administração     Sondagens       Água e esgotos 

8. Indique, por favor, os projectos efectuados que considere mais relevantes? 
9. Houve algum mais inovador ou resultante de investigação própria? 
10. Estão disponíveis online? Que organismos trabalham com eles? 

  
Sobre as expectativas futuras: 

11. Quais os produtos e ramos de negócio previstos para a próxima década? 
12. Que problemas esperam encontrar ao nível da implementação em organizações? 
13. Qual é o maior obstáculo que esperam encontrar nos próximos anos? 

 
Questões que considere relevantes: 

14. Refira outros aspectos que lhe pareçam importantes e não tenham sido abordados. 
 
Email ( e nome) para futuros contactos: 

Empresa: 

http://grancho.150m.com/empresas.doc
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10.4 Listagem das empresas inquiridas 
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Nome da empresa Contacto Tel 

   

ADMEI Av. Infante Santo nº 63, 3 E, 1350 LISBOA 213960661 

AMBISIG Av Infante Santo nº 63 3º, 1350-177 LISBOA 213920950 

AQUASIS Av. Eng. Arantes e Oliveira, LT 44, 1E - 1900 LISBOA 218473549 

ARTOP Av. Marconi, 14A - 1700 LISBOA 218483710 

BASE2 Rua Jardim do Tabaco, 74, 1E – 1100 LISBOA 218860418 

CARLOS COUCELO 

CONSULTADORIA 

TAGUSPARK – N.C., SALA 242, 2780-920 PORTO SALVO 214222653 

DIGIMAPA Rua Guerra Junqueiro, LT 26, 16/16A, Queluz de Baixo 

2745 QUELUZ 

214366916 

IT-GEO / EDINFOR Alameda dos Oceanos, Edifício Rock One, Lote 4.62.01 
1990-392 MOSCAVIDE  

210018484 

eCHIRON Edifício Premium, Alameda Fernão Lopes, nº16 – 10º 

1495-190 ALGÉS 

214127000 

ESRI-PORTUGAL Rua Julieta Ferrão, 10 - 10 A , 1600-131 LISBOA 217816640 

ESTEREOFOTO Rua Aristides Sousa Mendes 6-A - 1600-413 LISBOA  217110240 

EUROTEAM Rua Oeiras do Piaui, 7B , 2780-285 OEIRAS 214405700 

FLORESTA, AMBIENTE, 

CARTOGRAFIA E 

INFORMAÇÃO, LDA 

Av. Cidade de Orense, Lt 2; 1º D, 5000 VILA REAL 259325949 

FORINSER Av. Infante Santo, 38, 4 F - 1350 LISBOA 213961590 

GEOGLOBAL Rua Rodrigo da Fonseca, 103 3º 1100-313 LISBOA 213823177 

GEOGRAF R. Quinta dos Medronheiros - Lazarim - Apartado 382 

2826- 801  CAPARICA 

212945900

 

GEOMETRAL Av. Cons. Barajona de Freitas, 20 A R/C 1500-204 LISBOA 217742076 

GEOREFERÊNCIA Av. Inafnte D. Henrique, 328 - 2E - 1800 LISBOA 218372249 

GEORURAL Rua Heróis de França, 237 - 3º , 4450 MATOSINHOS 229389444 

GEOTERRA CEIÇA - 2490 OURÉM 24943523 

GISMÉDIA Av. Estados Unidos da América  Nº 57 - S/LOJA  

1700-165 LISBOA 

218435500 

IC GEO Rua Quirino da Fonseca, 29 - 5º E 1000 LISBOA 218476281 

IMERSIVA R. Dr. António Loureiro Borges,nº 1, Miraflores -  1495-131 ALGÉS 217907300 

INFORGEO Av. Marquês de Tomar, 100 R/C – 1050-157 LISBOA 217957249 

INFOTOP Rua dos Presidentes, Ponte Pedrinha, LOMAR - 4700 BRAGA 253616346 

INTERGRAPH TAGUSPARK EDIF. INOVAÇÃO 1, 223-224 D  

2780-920 PORTO SALVO 

214229500 

MICROGRAF Estrada da Circunvalação, 13236 – 4460-286 MATOSINHOS 229390800 

MUNDISOFT Campo Grande, 382 C, 1º A 1700-097 LISBOA 217520810 

MUNICÍPIA TAGUSPARK ED. CIÊNCIA II Nº 11 3º B  

2784-600 PORTO SALVO 

214220380 
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NOVAGEO TAGUSPARK, NÚCLEO CENTRAL, 237 – 2780-784 OEIRAS 214213262 

NOVAGIS Rua da Ponte Grande, 2,  Freixial - 2670-676 BUCELAS 219694591 

PH INFORMÁTICA Rua D. Pedro V, 171, 4150-603 PORTO 226063156 

PREGALE Rua do Alto do Lagoal, 15 - GAB.8 - CAXIAS  

2780-442 PAÇO DE ARCOS 

214415640 

PROSISTEMAS Av. Bombeiros Voluntários de Algés, 42 S/L - 1495 ALGÉS 214120772 

SAFIRA Ed. Eça de Queirós, Rua Gen Ferreira Martins, 8 – 5º - 

MIRAFLORES - 1495-137 ALGÉS 

214125636 

SEPIL Rua Pedro Espano, 1121 - 4200 PORTO 22821645 

SIEMENS Rua Irmãos Siemens, 1 2720-093 AMADORA 214178744 

SIG 2000 Rua do Campo Alegre, 1306 - Sala 308 4150-174 PORTO 226067577 

SILVIMONTES Rua Dr. António Valente da Fonseca, Nº 10 SALA 7  

5000 VILA REAL 

259323793 

SOFTLÂNDIA  217937374 

STTEI Campo Grande, 382 C, 1º A - 1700-097 Lisboa - Portugal  217542480 

SUPERATINFO Rua Major Neutel de Abreu, 3, 1E - 1500 LISBOA 213540560 

T II - DOMÓTICA Av Cidade de Orense, LT. 4 -Loja 27, 5000 VILA REAL 259371324 

UNISYS Av Praia da Vitória, Edif. Monumental, 71A, 7 - 1050 LISBOA 213127500 
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