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EXPROPRIAÇÕES:  

Dos impactes dos planos municipais de ordenamento do território à 

identificação local das áreas a expropriar 

 

RESUMO 

 

O planeamento em Portugal tem-se regido por planos que, independentemente da 

escala, assumem carácter vinculativo no que respeita ao território.  

O uso de informação correcta e precisa sobre o território é fundamental na 

implantação de infra-estruturas. Esta tese avalia a importância da qualidade dos 

dados a várias escalas e discute questões de transposição de orientações regionais 

para a escala local, pretendendo verificar até que ponto a compatibilidade ou 

incompatibilidade da informação existente a várias escalas pode (deve) condicionar a 

construção de infra-estruturas. 

É usado o exemplo das expropriações para demonstrar que a informação local 

assume um papel importante, quer em termos da implantação das infra-estruturas 

propriamente ditas, quer em termos de justiça social (e das distorções que pode 

causar aquando, por exemplo, do cálculo dos benefícios padrão), e que a transposição 

de informação contida a várias escalas deve ser efectuada com os cuidados 

acrescidos.   

Em última análise pretende-se pois demonstrar que as ferramentas SIG têm um papel 

importante no apoio à decisão e na construção de respostas que são transparentes 

para os actores envolvidos, tendo maior probabilidade de transmitir uma imagem de 

maior credibilidade nas acções a tomar. Utilizar-se-á o caso particular das 

expropriações para demonstrar o argumento apresentado. 
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EXPROPRIATIONS:  

From the impacts of the municipal plans of territory ordering to the local 

identification of the areas to expropriate 

 

ABSTRACT 

 

The planning in Portugal has been conducted by plans that, independently of the 

scale, assume a binding character of their zoning into the territory.  

The use of correct and precise information on the territory is fundamental in the 

infrastructure implantation. This thesis evaluates the importance of the quality of the 

data used at several scales and raises questions of transposition of orientations for the 

local scale. With the goal of verifying to which point the compatibility or 

incompatibility of the existing information at several scales can (must) constrain the 

construction of infrastructure.  

The expropriations are used as an example to demonstrate that the local information 

assumes an important role and that the transposition of information between scales 

must be done with increased cares, if infrastructure implantation is to be a efficient 

process, or if social justice is to be reached. 

The ultimate goal is to emphasize that Geographic Information System (GIS) tools 

have an important role in the support of the decision and the construction of answers 

that are transparent for the involved decision makers and that therefore they have 

greater probability of transmitting an image of bigger credibility in the actions to 

perform. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com a elaboração deste trabalho pretende-se dar um enquadramento geral da 

temática das expropriações, bem como os problemas decorrentes da não existência 

de informação cadastral precisa, pretendendo-se de seguida enfatizar a importância 

da existência de informação de qualidade e do contributo dos SIG. Numa segunda 

fase, pretende-se demonstrar esta questão com a análise de um caso prático, onde são 

analisadas as diferenças entre cartografias a diferentes escalas, sua quantificação, 

formas de as minimizar e de que maneira é que isto poderá contribuir para que o 

processo de expropriações se possa processar de forma clara, objectiva e justa. 

Deste modo, com esta análise pretende-se responder a dois grandes objectivos:  

1º Objectivo: Avaliar o impacte das ferramentas SIG na identificação do uso 

atribuído pelos vários planos, na sua compatibilização, na identificação de áreas de 

tensão inter-plano, e na própria construção de respostas aos problemas e resultados 

esperados; 

2º Objectivo: Avaliar até que ponto os SIG poderão dar um contributo fundamental 

em termos de apoio à decisão, contribuindo para que a expropriação se possa dar de 

modo transparente e permitindo, por vezes, outras opções que não apenas o 

pagamento de custas por parte da entidade que expropria (i.e. perequação, 

negociação voluntária). 

Para atingir os objectivos desta investigação enquadra-se o tema na sua abordagem 

teórica e à prática corrente do processo de expropriações, bem como às vantagens em 

fazer uso das ferramentas SIG. Problematizando-se a questão em torno da 

expropriação, identificação de problemas associados e soluções para ultrapassar. 

Segue-se a exploração e a aplicação de um caso prático, nomeadamente o projecto 

que está a ser desenvolvido pelo consórcio Cenor/Viaponte para a RAVE. Esta é uma 

fase importante deste trabalho, uma vez que garante a realização dos objectivos na 

sua plenitude e de forma atempada, corresponde à construção de uma base de dados 
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(recolha e estruturação dos dados, meta informação e avaliação da qualidade dos 

dados), e a concepção dos layer’s necessários ao desenvolvimento do trabalho.  

Este ponto permitirá discutir entre outros temas o desfasamento entre os dados 

existente à escala de análise regional e as análises locais, bem como o tipo e os 

objectivos das análises (tendo em vista formulação de orientações para o que poderá 

ser uma maior articulação dos dados e análises para planos e projectos). Os dados 

que servirão de base para o trabalho serão obtidos a partir do trabalho que está a ser 

desenvolvido pelo consórcio Cenor/Viaponte e em diversas instituições, 

nomeadamente Câmaras Municipais, Associações de Municípios, CCDR’s e outras, 

através de contactos directos e/ou via Internet. 

O faseamento do projecto para a RAVE encontra-se dividido em duas fases: o Estudo 

Prévio (que está previsto durar cerca de um ano), a que se segue a fase de 

Anteprojecto. Para o projecto de Expropriações, no Estudo Prévio, apenas é pedido a 

elaboração de plantas de ocupação de solo com a definição de zonas “non-

aedificandi”, necessárias para a implementação de medidas preventivas no domínio 

territorial que será afectado. Por esta razão, o desenvolvimento do trabalho de tese irá 

apenas acompanhar o desenrolar dos trabalhos de execução do Estudo Prévio que a 

Cenor/Viaponte está a desenvolver para a Rave, sobretudo no que diz respeito à 

identificação e caracterização dos corredores possíveis para a linha de alta velocidade 

para o troço considerado, bem como para a fase de recolha de dados.  

As fases seguintes de elaboração da tese irão desenvolver-se independentemente dos 

trabalhos do projecto do Estudo Prévio, podendo, no entanto o trabalho de tese ter 

interesse para a fase de Anteprojecto. É também exigido que toda esta informação 

deve ser integrada em bases de dados alfanuméricas geo-referenciadas (SIG). O 

início das actividades relacionadas com as Expropriações, far-se-á com a elaboração 

da proposta para a estrutura do SIG referente ao processo expropriativo, documento 

este que deverá ser aprovado pela RAVE. Diversa informação complementar e 

importante para o trabalho de tese terá ainda como fonte as Câmaras Municipais dos 

concelhos atravessados pela linha de alta velocidade, entidades supra regionais 

(nomeadamente CCDR's, AML, Associações de Municípios), e bibliografia diversa. 
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Posteriormente far-se-á uma avaliação que apresenta a seguinte sequência:   

- Avaliação e discussão da qualidade dos dados obtidos; 

- Construção de uma base de dados (identificar e caracterizar a qualidade dos 

dados) para um conjunto de canais predeterminados;  

- Quantificar os erros associados a cada plano/escala, elemento cartográfico e 

inter-planos; 

- Quantificar os erros médios; 

- Identificação de áreas geográficas consideradas problema (Identificação dos 

GAP’s); 

- Construção de uma resposta para identificação das expropriações; 

- Emissão de um conjunto de orientações quer em termos de qualidade de 

dados para infraestruturas, quer em termos de transposição de informação de 

escalas regionais para escalas locais; 

- Emissão de um conjunto de orientações sobre construção de SIG com 

objectivo de efectuar expropriações. 

Para efeitos de “legibilidade” e de coerência, sempre que possível repete-se cada 

um destes pontos no início de cada capítulo. 

Resumidamente, os grandes headings que a seguir se irão apresentar serão: 

Expropriações: esquema, análise crítica e articulação com outros Instrumentos de 

Gestão Territorial; SIG: sua importância no contexto das expropriações, 

qualidade da informação geográfica, sua compatibilização e normalização; Caso 

prático: análise da informação disponível, sua comparação, quantificação dos 

erros e contribuição dos SIG para a temática das expropriações. 
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO  
 

No presente capítulo será abordada a metodologia geral deste trabalho, cujo principal 

objectivo é fazer a análise em termos de expropriações em que os SIG surgem como 

elemento fundamental para a avaliação interplanos do erro existente. Remete-se para 

cada capítulo uma descrição mais pormenorizada das opções de investigação aí 

realizadas. 

Na Introdução (capítulo anterior) foi feita a formulação do problema, bem como os 

objectivos do presente estudo. O 2º Capítulo corresponde à metodologia geral do 

trabalho que agora se descreve. 

O 3º Capítulo corresponde à parte teórica deste trabalho, sendo desenvolvidos 

diversos assuntos de grande importância para dar suporte aos capítulos seguintes. 

Numa primeira fase pretende-se dar um enquadramento geral da actual legislação 

relacionada com as expropriações, onde é feito um resumo do novo Código das 

Expropriações. Esta parte consta essencialmente de recolha bibliográfica relacionada 

com abordagens de diversos autores ao novo código, bem como uma análise às 

expropriações e de outras medidas não expropriativas no contexto do plano 

urbanístico.  

No 4º Capítulo é abordada a importância dos SIG como ferramenta fundamental ao 

apoio à tomada de decisão. São ainda abordadas duas temáticas que assumem no 

contexto actual dos SIG muita importância que são a necessidade da articulação 

CAD / SIG e as questões da normalização geográfica. 

Nos capítulos 5, 6 e 7 pretende-se demonstrar o principal objectivo deste estudo com 

a análise de um caso prático, onde são analisadas as diferenças entre cartografias a 

diferentes escalas, detecção de erros, sua quantificação, formas de os minimizar e de 

que maneira é que os SIG poderão contribuir para que o processo de expropriações 

se possa processar de forma clara, objectiva e justa. 
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No Capítulo 5 são apresentados os dados que vão servir de base à parte prática deste 

estudo, sua proveniência, tipo, análise das cartografias às diferentes escalas, enfim 

suas características e limitações. 

No Capítulo 6 são utilizados os dados apresentados no capítulo anterior, sendo feita 

uma análise minuciosa dos mesmos, nomeadamente a descrição dos problemas 

relacionados com a cartografia disponíveis, análise dos metadados e sobreposição da 

cartografia com origem diversa. Após a selecção de uma amostra, são identificados 

os GAP’s (Geographical Area Problems) relativamente a vários tipos de objectos 

geográficos, sendo posteriormente calculada a média e o desvio dos erros. 

Posteriormente é feita uma análise aos resultados obtidos. 

O Capítulo 7 resulta de uma reflexão dos dados obtidos no Capítulo 5, sendo 

abordado o impacto dos GAP’s no processo das expropriações. Por outras palavras, é 

feita uma avaliação ao nível das diferentes cartografias dos erros existentes e de que 

forma o conhecimento do erro pode evitar a sua propagação. É efectuada também 

neste capítulo uma pesquisa bibliográfica onde se tenta chegar a uma fórmula de 

cálculo de expropriação e se aborda novamente a nova legislação relacionada com 

este tema e alternativas àa expropriações. 

Finalmente, no capítulo das Conclusões, são dadas algumas orientações 

relativamente à qualidade dos dados geográficos nas diferentes escalas e é destacada 

a importância dos SIG para a avaliação interplanos do erro existente em termos de 

expropriações. 
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3. AS EXPROPRIAÇÕES: A PRÁTICA CORRENTE E 
AS VANTAGENS DO USO DE FERRAMENTAS SIG 

Para atingir os objectivos desta investigação os trabalhos iniciam-se com uma 

abordagem teórica à prática corrente no processo de expropriações e as 

vantagens em fazer uso das ferramentas SIG. Neste ponto irá ser 

problematizada a questão em torno da expropriação, identificação de 

problemas associados e soluções para ultrapassar.  

3.1. O contexto das expropriações 

As expropriações assumem um papel fundamental a vários níveis na construção de 

uma obra de grande envergadura, nomeadamente uma obra ferroviária: ao nível do 

custo, ao nível social, ao nível da justiça, ao nível da calendarização da obra, etc.  

É fundamental que haja e seja usada informação correcta e precisa sobre o território 

na implantação de qualquer infra-estrutura, condição necessária para que o processo 

de expropriações se processe de forma mais clara e sem tensões. 

Reveste-se pois de extrema importância a existência de um cadastro eficiente e fiável 

para que a expropriação decorra de forma eficiente. 

O cadastro do Instituto Geográfico Português (IGP) que se encontra em elaboração, 

apesar de possuir uma grande qualidade ao nível da informação que fornece e de ser 

o cadastro de referência, peca pela sua demorada elaboração. O Cadastro Rural em 

execução pelo IGP apenas cobre cerca de metade do território (quase exclusivamente 

a sul do Tejo) sendo que o número de prédios cadastrados representa apenas cerca de 

1/3. O Cadastro Urbano não existe apesar de algumas tentativas terem sido feitas 

nesse sentido. Contudo a sua complexidade (e não só) tem levado sempre à 

desistência do processo de elaboração do Cadastro Urbano a nível nacional.  

No sentido de suprir esta situação de inexistência de um cadastro oficial a nível da 

totalidade do território nacional, é de realçar o trabalho que está a ser desenvolvido 

pelo INGA – Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola que tem em suas 
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mãos a criação do Sistema de Identificação Parcelar (SIP) cujo objectivo é a criação 

de uma base cartográfica georeferenciada para integração no Sistema de 

Identificação do Parcelar Agrícola e carregamento do Sistema de Informação 

Geográfica do INGA. 

O início do levantamento do SIP rural1 iniciou-se na Primavera de 1995 por 

imposição da Comissão Europeia em se efectuar esse levantamento para existir uma 

base de dados fiável de cobertura do todo nacional com vista à atribuição de 

subsídios aos agricultores.  

Em virtude de a conclusão do Cadastro Rural oficial pelo IGP poder demorar muito 

tempo, tal não era compatível com as imposições comunitárias, pelo que o INGA 

iniciou o trabalho em 1995 com o levantamento aerofotogramétrico de todo o país, 

seguido da orto-rectificação, tendo na 1ª fase o levantamento sido feito em 49 

concelhos. Inicialmente houve também que vencer a renitência dos agricultores. A 

informação actualmente disponibilizada tem ainda como base o levantamento aéreo 

efectuado em 2000. Em 2005 foi realizado um outro levantamento a nível nacional 

que irá actualizar a informação existente. 

Desde 2001 que todo o levantamento está feito em ambiente SIG (em suporte da 

ESRI que substituiu o anterior, da Microstation) e actualmente toda a base de dados 

está a ser feita em Oracle devido ao seu tamanho e complexidade. Em Janeiro de 

2005 o total do levantamento efectuado era de 5.213.630 hectares e abrangia cerca de 

400.000 agricultores. A partir do final de 2005 a informação passou a estar 

disponível num sistema de intranet aberto e actualizável para os agricultores 

inscritos. 

A informação disponibilizada pelo SIP 2 tem um grau de precisão que se pode 

equiparar com a do cadastro oficial (do IGP); é no entanto diferente nos objectivos a 

que se propõe, ainda que a sua utilização possa ser múltipla. Trata-se de um sistema 

declarativo com o objectivo atrás referido que não pretende substituir o cadastro 

                                                      
1 Informação obtida através de entrevista com a Eng.ª Lurdes Nascimento, responsável pela execução do SIP 
 
2 Informação obtida nas instalações do SIP (INGA), em entrevista com a Dr.ª Carla Martins 
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rústico oficial e não tem grande valor jurídico. Contudo é sem dúvida o parcelário-

cadastro rústico mais abrangente a nível nacional e a procura de informação por parte 

de diversas entidades tem sido apreciável. 

Tratando-se de uma entidade de gestão agrícola, o SIP está mais vocacionado para a 

classificação do espaço rural, tendo sido referido que existem múltiplas classes de 

ocupação rural e apenas uma única classe urbana. Por norma o cadastro não “entra” 

em áreas REN. Contudo sempre que aí existam parcelas agrícolas, estas têm de ser 

identificadas, com o intuito de se saber se os seus proprietários respeitam o meio 

ambiente. 

O Sistema de Identificação Parcelar alfanumérico tem como objectivo a atribuição de 

um número único a cada elemento da exploração agrícola (parcela, prédio, grupo de 

parcelas e/ou prédios) de modo a permitir, entre outros, a referenciação geográfica 

das explorações agrícolas de forma unificada e coerente. O INGA disponibiliza 

actualmente o material fotográfico / cartográfico do Sistema de Identificação 

Parcelar a partir das suas delegações regionais. O levantamento aéreo  foi efectuado à 

escala 1:5000, o sistema de referência é o Datum 73 e coordenadas de Hayford-

Gauss. O levantamento foi encomendado à Estereofoto e o tipo de imagens é TIFF 

(Ver em anexo as características técnicas dos ortofotos digitais). 

O levantamento cadastral assume uma dimensão importante para o conhecimento dos 

locais que vão ser atravessados por uma obra com características peculiares como é 

uma obra em linha. Sem um cadastro preciso e actualizado o processo expropriativo 

não é eficiente. Um cadastro com deficiências poderá conduzir-nos a uma 

expropriação desajustada, por vezes com graves prejuízos para o expropriado e/ou 

entidade expropriante. 

A temática das expropriações é das que mais tensões têm gerado aquando do 

desenvolvimento de projectos. É corrente verificarem-se atrasos na fase de obra 

devido a contestação pública; é também frequente que os decisores, sujeitos a 

condicionantes várias, acabem mesmo por efectuar alterações aos traçados; é também 
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importante mencionar que grande parte das vezes a expropriação dá lugar a um 

antagonismo por parte dos expropriados e a um sentimento de injustiça social.  

As expropriações são ainda uma matéria em que se movimentam quantias 

elevadíssimas, estimando-se que ao erário público custe, anualmente, em 

indemnizações por expropriação, cerca de 250 milhões de Euros (Ruas, 2003). 

Admite-se que, em média, 10 a 15% dos processos sigam a via litigiosa. 3 

A expropriação corresponde geralmente a uma acção judicial estando apenas 

dependente do que a lei obriga. No entanto, actualmente muitos são os instrumentos 

de gestão territorial e modelos económicos que permitem tornar mais expeditos os 

processos de “expropriação” (i.e. mecanismos perequativos) 

Na Figura 1 apresenta-se um organograma que resume o processo expropriativo e 

que tenta esquematizar o Código das Expropriações.  

 

                                                      
3 PÚBLICO, 2001: JAE: EXPROPRIAÇÕES (URL: 
http://www.publico.clix.pt/servico/notinuse/documentos/jae/capitulo-e-exp/exprop.html 
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 Fig. 1- Esquema do processo de expropriações 

Como se pode observar neste esquema, no processo expropriativo qualquer decisão 

deve ser devidamente fundamentada e documentada e distribuída aos interessados. 

Assume uma importância central a Declaração de Utilidade Pública mas também a 
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Vistoria ad perpetuam rei memoriam. Quando a expropriação segue a via litigiosa é 

de realçar a constituição da arbitragem e a nomeação de peritos.  

Para além disso, convém ainda reter o seguinte acerca do conteúdo do referido 

código: 

O estado garante em última instância o pagamento da justa indemnização e o seu 

montante é calculado à data da Declaração de Utilidade Pública (DUP).  

Se a entidade expropriante for uma entidade pública e se a expropriação for urgente, 

pode ser feita a posse administrativa do bem, devendo esta ser fundamentada. A 

investidura administrativa da posse de bens pressupõe a notificação da DUP, o 

depósito do montante, a vistoria, o local e data da transmissão da posse e deve 

justificar devidamente os motivos que fundamentam o prazo previsto. O auto de 

posse administrativa é enviado num prazo de 5 dias aos interessados.  

De uma maneira geral, para o cálculo da indemnização por expropriação o solo 

classifica-se em solo apto para construção e solo para outros fins. 

As servidões podem dar direito a indemnização. Está também prevista a 

indemnização respeitante ao arrendamento bem como para a interrupção da 

actividade comercial ou outra. Para áreas de desenvolvimento urbano prioritário os 

bens são expropriados com fundamento de utilidade pública e integrados na 

participação do município, sendo dispensada a DUP. 

 

3.2. Análise crítica ao Código das Expropriações 

 A Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro veio aprovar o novo Código das Expropriações, 

sendo normalmente aceite que teve o grande mérito de possuir como objectivo 

norteador a articulação mais equilibrada dos vários interesses em jogo, constituindo 

uma proposta mais justa quer para o expropriante, quer para o expropriado. 
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Mais justa para o expropriante porque se pretendeu que, para a realização do 

interesse público, a Entidade Expropriante não deveria pagar mais do que aquilo que 

efectivamente os bens valem. Mais justa para o expropriado porque consignou o 

direito a uma justa indemnização, sem no entanto, se deixar cair no enriquecimento à 

custa alheia que até então caracterizava as indemnizações pagas aos privados. 

Pelo que o actual Código das Expropriações, no entender de Ruas (2003), presidente 

da ANMP 4 “constituiu um reconhecido esforço no sentido de se consignar o direito 

à justa indemnização, bem como um esforço real para que se alcançasse o já referido 

equilíbrio entre o esforço privado e o esforço público”. 

No entanto, segundo Almeida (2002), o novo código introduziu alguns bloqueios na 

materialização das obras públicas, nomeadamente o enfraquecimento da Entidade 

expropriante, por lhe escapar o controle dos acontecimentos e por fomentar a via 

litigiosa, provocando sobre custos desnecessários, paralisação das obras, atraso da 

sua entrada ao serviço e, ainda, injustiças no tratamento dos expropriados. 

Do ponto de vista das entidades expropriantes o novo código ficou aquém das 

expectativas na consagração prática dos seguintes princípios (Ruas, 2003): 

- da simplificação e aceleração do procedimento expropriativo, de modo a que as 

entidades expropriantes disponham dos bens num prazo mais curto; 

- do reforço das garantias dos expropriados, definindo os princípios gerais que 

presidem à expropriação; 

- da adequação das regras de cálculo da justa indemnização de forma a assegurar que, 

em concreto, esta indemnização corresponda ao valor real e corrente do bem numa 

situação económica normal. 

- e do aperfeiçoamento do regime de processo litigioso. 

Para Ruas (2003), são várias as insuficiências do actual Código das Expropriações, 

faltando fazer a articulação com o actual Regime dos Instrumentos de Gestão 

                                                      
4 ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses 
 



 13

Territorial, com a nova Reforma da Tributação do Património e estabelecer 

mecanismos que garantam a competência e isenção dos peritos. 

Na prática poucos são os processos de expropriação que a arbitragem consegue 

resolver já que, diferindo o valor fixado no acórdão arbitral do valor inicialmente 

proposto, tal causará descontentamento a alguma das partes, quando não mesmo às 

duas, o que leva a uma interposição sistemática de recursos para o tribunal de 

primeira instância (Costa, 2003). 

Uma alteração que se justifica é a redução do número de peritos que intervêm numa 

Expropriação, pois nos termos do C.E. actual, quando não há acordo entre as partes 

quanto ao montante da justa indemnização, até à decisão final do processo que fixa a 

justa indemnização, intervêm um total de 10 peritos: 1 que realiza o relatório inicial 

da previsão dos encargos com a expropriação; 1 que elabora o relatório de vistoria 

A.P.R.M.; 3 que redigem o acórdão arbitral; 5 que realizam a perícia no processo 

judicial de expropriação litigiosa. 

Tal não só implica elevados custos para a expropriante, como leva a uma maior 

morosidade do processo, a qual é penalizadora para ambas as partes. 

Garcia (2003) partilha da mesma opinião, pois “é comum a reclamação pelas partes 

contra a elaboração dos relatórios periciais, nomeadamente por omissão de resposta a 

questões pertinentes para a avaliação, com o consequente atraso na tramitação dos 

autos. Noutros casos, “não sendo suprida tal omissão, até por ausência de reclamação 

das partes, esta dá origem, não rara, à anulação da sentença proferida pelo tribunal de 

comarca, mais uma vez acarretando o atraso do processo judicial”. 

Costa (2003) critica a injustiça que é para um proprietário de um terreno inserido em 

zona de RAN ou REN, que não seja objecto de expropriação, ver o seu vizinho ser 

expropriado e receber uma quantia choruda por um Tribunal aplicar de forma literal 

o disposto no n.º 2 do artigo 25.º, classificando e valorizando como “apto para 

construção” um terreno não edificável. Esta situação também é injusta para a 

expropriante, “a qual, para a aquisição dos bens que necessita para a realização do 
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fim de utilidade pública, tem de despender quantias muito superiores aos seus valores 

de mercado”. 

As restrições à edificação nos solos integrados na RAN e na REN comportam 

desvios na medida em que a lei prevê que estes solos possam ser desafectados para a 

construção de vias de comunicação, seus acessos e outros empreendimentos de 

interesse público, o que se compreende, uma vez tratando-se de obras em linha seria 

muito difícil, se não mesmo impossível evitar estas zonas (Costa, 2003). 

Para Costa (2003) e Fonseca (2003) é criticável o facto de a actual lei permitir a 

construção em solos integrados na RAN de vias de comunicação e já não permitir p. 

e. construir um quartel de bombeiros. Os autores pensam que o valor dos terrenos 

deve ser determinado pelo projecto da expropriação, citando o exemplo de uma auto-

estrada, que tem muito mais relevância económica do que um quartel de bombeiros, 

permitindo milhões de contos de lucro à entidade beneficiária da expropriação. 

Devendo a justa indemnização corresponder àquilo a que o proprietário receberia se 

colocasse os terrenos à venda, por outro lado é problemático constatar que em certas 

zonas do país com o alastramento da construção há uma absorção constante das 

zonas periféricas, pelo que “só ficticiamente estas se podem continuar a considerar 

rurais, passando a ser economicamente dominadas pela mesma lei de valor que 

domina as áreas e as zonas de aglomerado urbano”, sendo referido que mesmo 

considerando que o terreno expropriado não deve ser considerado apto para 

construção, isso não significa que “deva ser afastada totalmente, com certeza e 

segurança, a potencialidade edificativa do prédio” (Costa, 2003). 

Para Gomes (2003), no que toca ao poder expropriativo o C.E. alargou esse poder às 

Assembleias Municipais quando se trata de concretizar Planos de Urbanização ou 

Planos de Pormenor. Contudo esta disposição devia ser alargada relativamente à 

concretização dos PDM 
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Os limites de ocupação dos terrenos necessários à execução da empreitada são 

estabelecidos em função do Anteprojecto ou do Projecto de Execução e terão que 

estar disponíveis em tempo útil e de acordo com o planeamento realizado.  

Acrescem ainda uma série de condicionantes como sejam a constante alteração dos 

Projectos de Execução (que obriga à emissão de novas Plantas Parcelares e 

respectivos Mapas de Áreas), bem como o elevado número de entidades participantes 

no processo, a produção de grande quantidade de informação e de as expropriações 

serem um sector socialmente sensível e de grande impacto sobre as populações.  

A execução de grandes obras como a linha de Alta velocidade implica a 

implementação de um conjunto de medidas de apoio aos processos expropriativos, 

com reflexos a nível da gestão da Obra, como seja a criação de um sistema de 

controle e gestão da informação e a integração das bases de dados em Sistema de 

Informação Geográfica. Estará assim criado um precioso instrumento de auxílio ao 

planeamento de obras: definição de prioridades de acordo com necessidades 

contratuais, abordagem integrada dos processos expropriativos, identificação de 

constrangimentos entre outros. 

Do mesmo modo, todo o processo de produção de plantas parcelares e mapas de 

áreas é efectuado quase automaticamente, sendo que qualquer alteração a fazer aos 

projectos de execução e a consequente revisão dessas cartas poderá ser efectuada de 

modo expedito. 

 

3.3.  Expropriações: o plano urbanístico e o princípio da igualdade  

 “O Estado e as Autarquias (…) procederão às expropriações dos 

solos urbanos que se revelem necessárias (…)” 5 

                                                      
5 Extraído do ponto 4 do Artº 65 da Lei Constitucional n.º 1/92 de 25 de Novembro (Terceira revisão 
constitucional - Rectificação n.º 1/93, 6 de Janeiro) 
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Após a análise do código das expropriações e uma análise de contexto, em que é 

dado a conhecer a problemática que envolve as expropriações através da 

sistematização da opinião de vários autores, importa salientar o conteúdo da 

expropriação e os seus princípios subjacente recorrendo-se para tal à reflexão de 

Correia (2001) no livro “O Plano urbanístico e o Princípio da Igualdade”. 

A expropriação é encarada como um instrumento urbanístico que deve ser utilizado 

com equilíbrio ao lado de outros, apenas quando a realização do interesse público o 

exigir. E para ser legítima, a expropriação terá de obedecer aos seguintes princípios: 

- Princípio da legalidade 

- Princípio da utilidade pública ou do bem comum 

- Princípio da indemnização 

- Princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou da proibição do excesso 

A expropriação é só feita em última necessidade, baseando-se na obrigação 

constitucional da menor intervenção possível na propriedade do solo. 

O direito de reversão é bastante restringido e só admitido se for uma entidade 

privada. A reversão não é automática devendo ser requerida pelo interessado. 

A Expropriação do Plano é a expropriação que surge associada às disposições do 

plano que produzem danos no direito de propriedade do solo que devem ser 

considerados como tendo um carácter expropriativo  

Condição necessária para a obrigação de indemnização é que o terreno sofra um dano 

considerável (p.e. construir com menos pisos, ou o terreno deixar de ser para uso 

industrial e passar a ser para dedicado a espaços verdes), ou seja deverá haver uma 

indemnização dos danos resultantes da modificação ou supressão de uma utilização 

do terreno. 

No direito nacional existe o princípio da vinculação situacional da propriedade do 

solo adaptado à situação concreta do terreno e das suas características intrínsecas 

(p.e. não há direito a indemnização se um terreno, sendo declivoso não ser permitida 
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aí a construção). São expropriativas as disposições dos planos urbanísticos que 

causem danos na esfera jurídica dos particulares, no âmbito do princípio da 

responsabilidade da Administração Pública por actos lícitos devendo dar origem a 

expropriação os seguintes tipos de danos: 

- Danos relacionados com a protecção da confiança (p.e. revisão do plano 

urbanístico); 

- Danos provenientes de disposições dos planos que reservam terrenos particulares 

para terrenos colectivos (expropriação a prazo incerto, p.e. 5 anos); 

- Danos causados pela proibição do jus aedificandi em áreas edificáveis, p.e. espaços 

verdes dentro de zonas edificáveis (equiparável às servidões), interdições de 

construção que resultam da necessidade de construção e manutenção em benefício 

geral da população, servidões de urbanismo que por interessarem à colectividade 

devem dar lugar a uma indemnização ao proprietário a quem é imposto um encargo 

anormal. 

Ao expropriado é garantida a observância do princípio fundamental da igualdade de 

encargos que tinha sido violado com a expropriação. A indemnização deve obedecer 

a princípios específicos respeitando o princípio da igualdade, entre outros, 

obedecendo ao princípio da justiça. 

É proibida a execução de uma indemnização meramente nominal, irrisória ou 

simbólica, devendo-se efectuar uma indemnização que respeite o princípio da 

igualdade de encargos. 

- Princípio da igualdade na relação interna da expropriação - aplicáveis aos diferentes 

tipos de expropriações para verificar se comportam ou não um tratamento igual dos 

vários sujeitos expropriados 

- Princípio da igualdade na relação externa da expropriação – análise comparativa 

dos proprietários expropriados e não expropriados e verificação se os critérios de 

indemnização dão ou não tratamento jurídico igual a esses cidadãos. 
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O valor do imóvel expropriado deve ser calculado em função de um ou mais índices 

económicos. O critério do valor do mercado (ou valor venal) será o mais justo. Este 

facto foi também adoptado na Alemanha, mas também na Espanha e Itália e de modo 

não explícito no Código das Expropriações, funcionando apenas como padrão geral. 

Uma indemnização tem de ter em conta o interesse público da expropriação. A 

expropriação é um instituto voltado para a realização de fins públicos, sendo que 

uma expropriação justa deve sê-lo para o expropriado como para o interesse público. 

As cláusulas de redução ao valor de mercado reduzem os valores especulativos ou de 

melhoramentos públicos ou no próprio acto da DUP, ou ainda em benfeitorias 

efectuadas após a emissão da DUP. 

O critério de indemnização mais adequado é o do valor de mercado do bem. 

Há a necessidade de complementar as regras jurídicas de indemnização com medidas 

flanqueadoras, com vista à obtenção de uma igualdade de tratamento entre os 

proprietários expropriados e não expropriados. 

Estão previstas soluções de recuperação das mais valias ocorridas nos prédios não 

expropriados para garantir uma efectiva igualdade de tratamento na relação externa 

da expropriação. Por exemplo, alguns prédios estão sujeitos aos encargos de mais 

valia impostos pela Administração, prédios rústicos não expropriados aumentam 

bastante de valor pela possibilidade de virem a ser terrenos de construção urbana. 

A par do encargo de mais valia há outras figuras tributárias: tributação no IRS das 

mais valias; taxas pela realização de infra-estruturas cobradas pelos municípios; 

valores cobrados em numerário ou na cedência de terrenos. 

Na elaboração do Plano Urbanístico, a temática das expropriações é uma questão 

transversal nas diversas fases do processo. Por um lado, os projectistas que 

concebem o Plano Urbanístico deverão atender a diversas variáveis na escolha dos 

terrenos, nomeadamente às condicionantes, zonas “non-aedificandi”, preços dos 

terrenos onde se prevê urbanizar, etc.  
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Por parte das autoridades será também importante definir a importância do que se vai 

edificar e a sua necessidade. De igual forma, tal como acontece na fase de 

concepção, terá de se ter em conta as condicionantes na escolha dos terrenos, que 

poderão eventualmente inviabilizar a execução do Plano. 

Os SIG, também a este nível poderão ser uma ferramenta muito útil, que aliada à 

existência de informação de qualidade, permitirá cruzar informação a diversos níveis, 

nomeadamente informação cadastral, planos de ordenamento, ocupação urbana, 

RAN, REN, etc. 

O esquema apresentado na Figura 2 ilustra a estrutura de um modelo de simulação 

urbana, onde se podem visualizar as entidades e as variáveis que entram nesse 

processo, bem como o papel de cada uma. Qualquer construção, para se materializar, 

necessita de ocupar um terreno, cuja disponibilização pode ser feita por diversas vias: 

compra, permuta, expropriação, etc. 

 
Fig. 2 – Estrutura de um modelo de simulação urbana   (Fonte: BRAIL, R., e KLOSTERMAN, R., 2001, 
Planning Support Systems: Integrating geographic  information systems, models and visualization tools, 
ESRI, California, USA: 318-325) 
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4. SIG E TOMADA DE DECISÃO NO CONTEXTO DAS 
EXPROPRIAÇÕES 

De seguida é abordada a importância dos SIG como ferramenta fundamental 

ao apoio à tomada de decisão. São ainda abordadas duas temáticas que 

assumem no contexto actual dos SIG muita importância que são a necessidade 

da articulação CAD / SIG e as questões da normalização geográfica. 

4.1. A importância dos SIG na tomada de decisão 

A tomada de decisão pode definir-se com sendo a escolha de uma entre várias 

alternativas. De uma forma geral, podemos dizer que o processo de tomada de 

decisão é composto pelas seguintes fases: 

– Avaliar o problema 

– Recolher e verificar informação 

– Identificar alternativas 

– Antecipar consequências das decisões 

– Escolher seguindo um juízo lógico com base em informação disponível 

– Informar outros da decisão e razões 

– Avaliar as decisões 

O processo de tomada de decisão comporta a procura de condições que implicam 

decisões, a formulação de soluções, geração de alternativas, selecção de alternativas, 

optimização, tomada de decisão, implementação. 

O Apoio à Decisão é um conjunto de métodos e ferramentas para apoio das pessoas 

envolvidas em processos de decisão. Por sua vez, um Sistema de Apoio à Decisão é 

um sistema computacional interactivo cujo objectivo é o de ajudar os decisores a 

utilizar dados e modelos de forma a identificarem e a resolverem problemas e a 

tomarem decisões. Os Sistemas de Apoio à Decisão não substituem o decisor, 

suportam a resolução de problemas não estruturados, melhoram a eficácia do 

processo de tomada de decisão, usam dados, modelos e conhecimento, devem 
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possuir um interface fácil e intuitivo e suportar todas as fases do processo de tomada 

de decisão (Ver Figura 3). 

 
Fig. 3 - Arquitectura de um SAD (Sistema de Apoio à Decisão)  (Fonte: Jorge, A., 2003, Sistemas de Apoio à 
Decisão (URL: http://www.liacc.up.pt/~amjorge/Aulas/madsad/sad/sad_Aula_11_2003_sad.pdf) 

Os dados de suporte a um Sistema de Apoio à decisão numa organização têm como 

fontes bases de dados resultantes da actividade da organização, dados externos e 

dados pessoais. Os problemas mais comuns relacionados com os dados são os 

seguintes: dispersão, heterogeneidade (Data-warehousing), qualidade, entre outros. 

O problema do Data-warehousing associado à existência de grandes bases de dados 

na posse de diferentes organizações poderá ser gerido através de técnicas de Data 

Mining, de onde se poderá retirar informação útil, nomeadamente informação de 

cariz geográfico. Para Bação (2003) e Painho (2003), o Data Mining (DM) também 

designado por descoberta do conhecimento constitui uma nova oportunidade para 

resolver o constrangimento metodológico que tem impedido a Geografia e a Ciência 

da Informação Geográfica de cumprir todo o seu potencial. Existem alguns 

problemas associados à utilização destas novas ferramentas no âmbito da geografia 

que é necessário ter em conta para garantir um avanço efectivo do conhecimento que 

hoje dispomos sobre os fenómenos espaciais. 

Estimativas internacionais dizem que cerca de 80% de todos os dados existentes nas 

bases de dados das empresas, têm de alguma forma directa ou indirecta, 

componentes de localização (Costa, 2001). 

A evolução dos sistemas de suporte à decisão que recorrem a informação de 

localização dos seus clientes, produtos e concorrência, podem efectuar análises mais 

exigentes, como sejam respostas a perguntas de "Como se deslocam os nossos 
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clientes a partir de casa ou dos seus locais de trabalho?", "Que factores explicam a 

distribuição geográfica actual dos nossos clientes e seus perfis de consumo?" ou 

"Quais as áreas mais concentradas de oferta de serviços da nossa concorrência?". 

Estes sistemas apoiam as empresas no sentido de melhorar a tomada de decisões, 

criar novos serviços, optimizar a localização dos pontos de venda e até incrementar 

os níveis de satisfação e fidelização dos seus clientes (Costa, 2001). 

Embora os SIG não sejam em si um sistema de suporte à decisão, podem funcionar 

como tal, dado que as suas funções e aplicações podem fornecer a informação 

necessária em formatos diferentes (tabelas, mapas, gráficos, etc.), efectuar cálculos e 

visualizar resultados, e assim suportar a tomada de decisões. 

Um Sistema de Informação Geográfica permite capturar, armazenar, processar, 

visualizar e analisar dados de natureza espacial (referenciados à superfície da terra). 

Quando se agregam as funcionalidades que este sistema oferece com as 

potencialidades da Internet, torna-se possível a distribuição de informação geográfica 

por uma vasta rede de utilizadores. Deste modo os utilizadores, terão acesso a 

diversas funcionalidades SIG e poderão integrá-los com os seus sistemas e 

aplicações, sem terem de possuir uma licença das aplicações SIG (Painho et al, 

2003).  

Pelas razões atrás expostas, os SIG constituem instrumentos poderosos de apoio a 

sistemas de decisão aos diferentes níveis. 

 

4.2.  A necessidade da articulação CAD / SIG  

Tradicionalmente, em engenharia, a componente de projecto estava intimamente 

associada ao desenho assistido por computador. O sucesso do CAD (“Computer 

Adided Design” ) como ferramenta de desenho automático foi promovida não só pela 

facilidade com que se desenhava e alterava o projecto mas também pela facilidade 

com que se imprimia. Com o tempo a multiplicação de aplicações e as facilidades 
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associadas (i.e. desenho de procedimentos e bibliotecas de células especificamente 

para projecto de via) promove uma utilização mais vasta destas tecnologias.   

Na actualidade, as necessidades de integração de informação a vários níveis, entre 

outras causas, tem promovido uma maior aproximação entre as aplicações 

“Computer Adided Design” (CAD) e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Embora um produto não necessite de fornecer todas as funções correspondentes às 

operações apresentadas (Ver Figura 4) para ser considerado um suporte adequado de 

SIG, deve suportar a grande maioria delas. Assim, de uma forma resumida, pode 

dizer-se que os produtos genéricos para suporte de SIG se caracterizam por exibir 

funcionalidade específica para realização de análises de carácter espacial (Abrantes, 

1998). 

Apesar dos avanços registados nos últimos anos na ligação CAD / SIG, existe ainda 

pouca preocupação neste campo, não havendo uma integração satisfatória destas 

duas áreas, o que acarreta implicações em termos económicos, funcionais, etc. 

Deverá haver o cuidado de se efectuarem determinados procedimentos quando se 

desenvolve CAD de modo a que este seja facilmente integrado em SIG, evitando-se 

assim problemas nesta importação. Para além disto, reveste-se de grande importância 

a normalização da informação geográfica, tal como adiante se irá descrever. 

No site do Instituto Geográfico Português está disponível uma listagem de catálogos 

de objectos onde é possível aceder à multicodificação da informação geográfica, 

nomeadamente formas de adquirir informação para AutoCAD estruturada em SIG. 

Até há pouco tempo havia uma distinção clara entre sistemas CAD e SIG, mas tal 

como foi referido essas diferenças começam a esbater-se. Os sistemas CAD, 

utilizados para desenhar plantas precisas requeridas por engenheiros e arquitectos, 

são capazes de produzir mapas. Contudo não foram projectados para este propósito. 

Originariamente nos sistemas CAD faltavam as coordenadas geográficas e o sistema 

de projecção. Os sistemas CAD  não eram ligados a uma base de dados, que é uma 

característica essencial dos SIG. Estas características foram adicionadas 
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recentemente aos sistemas CAD, mas os Sistemas de Informação Geográfica 

oferecem ainda um conjunto mais rico de funções geográficas (Santos, 2005), 

O CAD não é um sistema muito adequado para realizar análises; as relações 

espaciais não são definidas na estrutura de dados, requerendo processamentos 

especiais para a inspecção de tais relações, o que torna demorada a resposta a 

perguntas complexas. O CAD é mais adequado para o armazenamento, a 

manipulação e a recuperação de dados geográficos. 

O SIG é mais recomendado para a análise de dados geográficos; difere do CAD por 

definir as relações espaciais entre todos os elementos dos dados. A topologia dos 

dados vai além da mera descrição da localização e geometria das feições 

cartográficas. Descreve também como as feições lineares estão conectadas, como as 

áreas são limitadas, e quais áreas são contíguas. Para definir a topologia do mapa, o 

SIG usa uma estrutura de dados especial, empregando pontos, linhas e polígonos. O 

SIG também contém dados atributos, além de dados geométricos espaciais, os quais 

são associados com os elementos topológicos, provendo maiores informações 

descritivas. Por permitir acesso a ambos os dados (espaciais e atributos) ao mesmo 

tempo, o SIG possibilita buscar o dado atributo e relacioná-lo com o dado espacial e 

vice-versa. Um SIG construído especificamente para efectuar análises espaciais 

torna-se necessário para analisar de forma completa os dados geográficos. 6 

Uma grande diferença entre o CAD e o SIG é que o CAD não representa topologias, 

que são relações geográficas entre objectos. As topologias são a base dos Sistemas de 

Informação Geográfica, e permitem análises avançadas sobre mapas e dados dos 

mapas com funções sobre redes como escoamento, melhor caminho e caminho mais 

curto, ou análise espacial. 

A Figura 4 retrata os diversos meios à disposição para as diferentes fases de 

processamento e manipulação da informação geográfica, bem como os meios que se 

adequam melhor para a efectivação de cada uma dessas fases. 
                                                      
6 Adaptado de: GISMÉDIA, 2003, CAD e GIS - Interacção para um mesmo objectivo (URL: 
http://www.gismedia.pt/newsletter/newsletter.cfm?edinum=20&p=2) 
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Fig. 4 – Ferramentas de apoio à Informação Geográfica (Fonte: JULIAO, R., 2004, Sistemas de Informação 
Geográfica (URL: http://www.fcsh.unl.pt/docentes/rpj/index.htm) 
 

As plataformas CAD, embora possuam também a possibilidade de associação de 

atributos aos elementos gráficos, são mais indicadas para a implementação de 

modelos vectoriais gráficos (Matos, 2001). Estes são caracterizados pela não 

utilização de outros atributos para além dos estritamente necessários à representação 

gráfica (p.e. cor, tipo de linha, tipo de símbolo pontual, tipo de trama de 

preenchimento de polígonos e a camada). 

Do ponto de vista conceptual, num modelo CAD não há necessariamente a ligação 

entre um elemento gráfico e um objecto geográfico. Esta característica pode tornar as 

estruturas vectoriais gráficas e vectoriais para SIG radicalmente diferentes. 

A característica básica de um SIG é ter a capacidade de tratar relações espaciais entre 

objectos geográficos. Essa estrutura de relacionamentos espaciais que se pode 

estabelecer entre objectos geográficos denomina-se topologia. Armazenar a topologia 

de um mapa é o que diferencia um SIG de um CAD. Outra diferença é que um SIG 

pode trabalhar com diversas projecções cartográficas (Abrantes, 1998). 

Efectivamente, a distinção entre SIG e outros sistemas, como o AutoCAD, ou de 

produção de cartografia, pode fazer-se recorrendo a um critério baseado na 

funcionalidade que cada um desses sistemas disponibiliza. Nesta perspectiva, a 

característica mais relevante de um SIG é a sua capacidade para realizar de uma 

forma automática a síntese de dados geográficos de diversas naturezas, incluindo 

dados calculados também pelo próprio sistema. Deste modo, os SIG distinguem-se 

por produzir informação nova — qualidade distinta do acesso simples a dados 
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previamente registados — que pode ser utilizada para actualizar os dados desse 

mesmo SIG (Abrantes, 1998). 

Os SIG organizam-se por temas em que cada tema corresponde a um conjunto de 

entidades com as mesmas características. Cada tema só pode ter um tipo de 

geometria: pontos, linhas ou polígonos.  

Os ficheiros CAD podem ter diferentes geometrias no mesmo ficheiro, assim como 

suportam geometrias complexas (elipses, splines, etc.) e objectos compostos (células, 

etc.), de forma a permitir criar desenhos mais complexos e rigorosos 

Os SIG funcionam segundo o paradigma objecto gráfico – atributos alfanuméricos. 

Embora também seja possível associar informação alfanumérica aos objectos CAD 

essa não é a sua principal característica (Silva, 2004) 

No AutoCAD Map é possível construir tabelas de atributos. O AutoCAD Map 

trabalha com o Oracle Spatial Data e com o ArcSDE pode aceder a dados 

armazenados em bases de dados complexas. É possível importar tabelas externas em 

Oracle, Access, Excel, Informix, etc. A nível interno, no software está incluído um 

tipo de tabelas mais simples. O AutoCAD Map trabalha com associações, 

transferência de coordenadas, faz a importação e a importação de dados diferentes. 

Actualmente, quando se faz a importação de CAD / SIG existem mais problemas 

com o Microstation. Nas versões mais recentes do AutoCAD (nomeadamente o 

AutoCAD Map 3D 2006) esses problemas praticamente não existem, ou seja, não 

existe perda de informação nesta transferência, pois os motores de importação são 

cada vez melhores. Esses problemas, ocorrem sobretudo na importação de dados 

alfanuméricos em tabelas dbf. No AutoCAD Map é possível gerar a triangulação da 

informação. A nível gráfico, dantes havia problemas com a limitação de cores. Hoje 

este problema já não se coloca.7 

                                                      
7 Informação obtida nas instalações da PH Informática, em entrevista com o Dr. João Feijó e na Câmara 
Municipal de Alenquer, com o Dr. Rui Maia. 
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O actual formato do AutoCAD Map permite associar mapas a bases de dados 

alfanuméricas, criar e editar topologias e pesquisar informação residente num 

Sistema de Informação Geográfica (SIG). O AutoCAD Map, permite, entre outros 

identificar, definir e manipular dados. Pode-se anotar objectos, visualizar atributos e 

propriedades sem a necessidade de executar uma pesquisa em separado.8  

Em conclusão, as valências que têm permitido ao CAD ter uma grande utilização em 

projecto de Engenharia a grandes escalas e a utilização dos SIG para análises 

temáticas por vezes de pequena escala é neste momento um grande obstáculo à 

integração desta informação; em particular aos estudos conducentes à expropriação 

em que é necessário compatibilizar cartografia a várias escalas e de proveniências 

distintas. 

 

4.3. As questões da normalização da Informação Geográfica 

(OpenGIS Consortium e ISO/TC 211) 

Além da importância da existência da informação geográfica e das ferramentas 

associadas à sua manipulação, é também necessário que a informação seja facilmente 

identificável, com acesso que se efectue de forma eficaz e de fácil integração com 

informação de natureza vária. Deste modo, seria de pouco valor possuir legislação, 

ou um bom sistema de informação se, posteriormente, a informação não 

correspondesse aos objectivos pretendidos. Actualmente, possuímos variadíssimas 

fontes de informação (ortofotomapas, imagem de satélite, gps, etc), a própria 

tecnologia está suficientemente avançada para manipular grandes quantidades de 

dados, pelo que um dos problemas mais prementes da actualidade diz respeito à 

normalização da informação.  

                                                      
8 MUNICÍPIA, 2003: O AutoCAD Map 2000 (URL: 
http://www.municipia.pt/servicos/servicos_formacao_cursos_autocadmap.html) 
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Assim sendo, este é um elemento fundamental quando se trata de expropriações uma 

vez que um traçado viário ou ferroviário em linha acaba por atravessar variadíssimos 

municípios que tendem a adoptar critérios diferentes no tratamento da informação. 

As características de uma base cartográfica digital subdividem-se na estrutura, 

formato, conteúdo e qualidade (Matos, 2001). Os dados que compõem a informação 

geográfica deverão ser estruturados para que quando lidamos com informações a 

diferentes escalas não haja discrepâncias entre elas a diferentes níveis: gráfico, 

numérico e alfanumérico. Mais especificamente, os dados têm de ser estruturados 

quanto ao tipo de objectos, quanto à estrutura que suporta a diferenciação dos 

objectos por temas, quanto às propriedades topológicas, quanto à forma de inserção 

de informação alfanumérica. Uma mesma estrutura de dados pode ser armazenada 

em diferentes formatos. A cartografia digital pode ser um formato de transferência 

(p.e. dxf ou vpf) ou um formato de utilização (p.e. dwg, dgn, shapefile). 

Os catálogos de características definem o conteúdo de uma base cartográfica digital e 

traduzem o nível de generalização escolhido para a utilização prevista dessa 

cartografia. Esse nível de generalização é a escala. A norma ISO 19110 (ISO/TC 

211, 1988;1) apresenta indicações importantes para a construção e especificação de 

catálogos de características. A utilização de catálogos deve ter também presente a 

possibilidade de utilizar informação alfanumérica associada numa base de dados com 

uma estrutura SIG. 

A qualidade dos dados de uma base cartográfica digital deverá atender às exigências 

dos cadernos de encargos e respeitar as normas quanto aos metadados. Para além 

disso há que atender aos documentos normativos da Comissão Técnica 211 da 

International Standards Organization (ISO) (ISO TC/211, 1913, 19114) e da norma 

CEN (Comissão Europeia de Normalização) ENV 12656. 

Dito isto, é importante relembrar que muitos dos erros que se cometem hoje em dia 

poderão ser facilmente ultrapassáveis, sendo do conhecimento dos profissionais de 

SIG os tipos de erros existentes e os modos de os corrigir.  
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Não sendo do âmbito desta investigação explorar em detalhe o tipo de erros 

existentes em cartografia é importante referir que uma maneira geral, os erros 

cartográficos classificam-se em erros de omissão, erros de identificação, erros de 

orientação, erros de posição (que podem ter origem no levantamento ou ser 

introduzidos na fase de redacção), erros de representação (falseamento da forma ou 

dimensões de uma entidade) e erros gráficos. Na Figura 5 esquematiza-se a origem 

dos erros em cartografia. 

 
Fig. 5  – Erros em cartografia (Fonte: JULIAO, 
R., 2004, Sistemas de Informação Geográfica  

Normalmente os mapas têm erros resultantes 

de digitalização ou importação. A informação 

geográfica digital está sujeita a incluir erros 

ou imprecisões dos mais diversos tipos. Mas 

pode ser viabilizada a utilização de uma carta 

digital que inclua erros, se devidamente 

estimados os níveis de coerência e confiança 

dos dados espaciais em questão. 

Para isso torna-se necessário determinar de que modo os erros ocorrem, ou seja, a 

forma como se distribuem, bem como poder calcular o seu valor. Aqui surge a 

necessidade de avaliar a qualidade de informação espacial e determinar a sua 

fiabilidade.  

A nível Europeu e mundial, muitos são os grupos a trabalhar sobre as questões 

anteriores, não só relacionadas com questões de cartografia e seus erros associados: 

Integrado no programa IST (Tecnologia para a Sociedade de Informação) da União 

Europeia, está a ser desenvolvido o projecto GINIE 9 que visa desenvolver uma 

estratégia coerente para a Informação Geográfica ao nível europeu. 

A Comissão Europeia também lançou o programa INSPIRE10, que é uma iniciativa 

mais abrangente com o objectivo de desenvolver uma infraestrutura europeia para os 

                                                      
9 GINIE – GEOGRAPHIC INFORMATION NETWORK IN EUROPE, 2004, Local to Global Spatial Data 
Infrastrutures: Recommendations for Action. Management Report. D5.6.2 (a) 
 
10 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 
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dados georeferenciados, tratando-se do primeiro passo para a constituição de uma 

SDI11. Uma SDI deve ser desenvolvida aos níveis local, regional, nacional, europeu; 

enfim a todos os níveis. 

O problema da interoperabilidade no processamento de dados geográficos levou à 

criação do Open GIS Consortium (OGC), uma organização não lucrativa, dedicada 

aos sistemas abertos para geoprocessamento, entre cujos membros se contam muitos 

dos principais fornecedores de informática e diversas Universidades. O OGC tem 

como objectivos principais o desenvolvimento de especificações para tecnologia de 

geoprocessamento interoperável e a promoção da oferta de produtos interoperáveis 

certificados. Baseia-se em padrões emergentes da tecnologia da informação 

envolvendo sistemas abertos, processamento distribuído e ambientes constituídos por 

componentes de software.  

Nos Estados Unidos o Federal Geographic Data Committee (FGDC) coordena o SDI 

nacional. O OpenGIS Consortium e o Federal Geographic Data Committee 

trabalham em conjunto, desenvolvendo a especificação ISO/TC 211 - Geographic 

Information/Geomatics – International Organization for Standardization, para a 

definição de normas ISO na área da informação geográfica digital, permitindo a 

interoperabilidade no processamento de dados geográficos. 

A actividade do OGC está dirigida para a criação de um conjunto de normas 

genericamente denominadas Open Geodata Interoperability Specification (OGIS), 

propondo normas para transferência de dados espaciais e dos respectivos metadados. 

A interoperabilidade de objectos espaciais permite aos seus utilizadores aceder e 

processar dados geográficos provenientes de várias fontes, através de uma interface 

de computação genérica, para uma base de informação tecnológica aberta. 

Para Painho (2003), com o advento da Internet, e da desmaterialização das distâncias, 

em vez de assistirmos à "morte da Geografia", os conceitos geográficos mantêm todo 

                                                      
11 SDI: Infra-estrutura de dados geo-referenciados 
 



 31

o seu valor apesar de aplicados aos novos mundos virtuais concluindo-se que afinal a 

Geografia está, ao invés do que se previa, "mais viva do que nunca". 

Deste modo, seria fundamental agir a três níveis para que a integração da informação 

se possa dar de forma efectiva: maior reconhecimento do contributo dos SIG 

enquanto ferramentas úteis no processo de expropriação; maior integração das 

ferramentas CAD-SIG; maior utilização e rigor na normalização da informação 

geográfica. 
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5. APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE 
EXPROPRIAÇÕES NUM CASO DE ESTUDO 
 

Exploração e a aplicação de um caso prático, nomeadamente o projecto que 

está a ser desenvolvido para a RAVE pelo consórcio Cenor/Viaponte.  

Uma fase importante deste trabalho, uma vez que garante a realização dos 

objectivos na sua plenitude e de forma atempada, corresponde à construção de 

uma base de dados (recolha e estruturação dos dados, meta informação e 

avaliação da qualidade dos dados), e a concepção dos layer’s necessários ao 

desenvolvimento do trabalho. Este ponto permitirá discutir entre outros temas 

o desfasamento entre os dados existente à escala de análise regional e as 

análises locais, bem como tipo e objectivos das análises (tendo em vista 

formulação de orientações para o que poderá ser uma maior articulação dos 

dados e análises para planos e projectos). 

 

5.1. Apresentação da cartografia que serve de base ao presente 

estudo  

O projecto12 que está a ser desenvolvido para a Rave pelo consórcio Cenor/Viaponte, 

na fase de Estudo Prévio, contempla também a elaboração de cartografia à escala 

1:5000, de acordo com o estipulado no Caderno de Encargos desse Estudo Prévio. A 

referida cartografia foi criada em formato AutoCad Map (dwg). 

                                                      
12 Diversas empresas do grupo Cenor fazem parte do consórcio que, com a empresa Viaponte, foi o vencedor do 
concurso público internacional promovido pela RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A., para a 
realização do Estudo Prévio do troço Alenquer – Pombal, por Oeste da Serra de Aire e Candeeiros, da ligação 
ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto. Grande parte do trabalho a desenvolver para este projecto 
tem de ser integrado em ambiente SIG 
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Esta cartografia cobre toda a extensão do 

traçado considerado (Pombal – Alenquer), 

numa largura média de cerca de 1300 

metros, havendo troços em que o 

levantamento se desdobra, nomeadamente 

a leste e a oeste da Serra de Candeeiros, o 

mesmo acontecendo em mais alguns locais. 

Na Figura 6 é possível visualizar o traçado 

de toda a cartografia integrado na 

delimitação concelhia. 

Fig. 6 – Esquema da cartografia produzida à 
escala 1:5000 integrada na delimitação concelhia 
(Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

 

Da leitura da figura apresentada verifica-se a existência, em alguns troços de mais 

um corredor alternativo. Para a escolha do corredor definitivo terá de se analisar a 

informação incluída nesta cartografia e verificar qual a ocupação de solo prevista pelas 

entidades supra regionais (nomeadamente CCDR's, AML, Associações de 

Municípios) e pelas câmaras municipais, ao nível dos PDM's e dos Planos de 

Pormenor e verificar se existem incompatibilidades entre os diversos planos. A isto 

tudo acresce ainda o Estudo de Impacto Ambiental, que é determinante para a 

decisão final. Contudo, estes assuntos estão fora do âmbito da presente investigação 

de mestrado. 

 

5.2. Características da cartografia e dos restantes dados  

5.2.1 – Análise dos dados obtidos 

Os dados que servirão de base para o trabalho são obtidos a partir do projecto que 

está a ser desenvolvido pelo consórcio Cenor/Viaponte e em diversas instituições, 
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nomeadamente Câmaras Municipais, Associações de Municípios, CCDR’s e outras, 

através de contactos directos e/ou via Internet. 

A principal fonte de dados de apoio ao presente trabalho é proveniente do consórcio 

Cenor / Viaponte. Os dados são obtidos a partir do projecto que está a ser 

desenvolvido para a Rave. 

No âmbito deste projecto, e na fase de Estudo Prévio foi elaborada a cartografia à 

escala 1:5000. A referida cartografia foi criada em formato AutoCAD (dwg) – Ver na 

Figura 7 um extracto da cartografia. Os objectos são compostos por polígonos, 

pontos ou linhas. 

 
Fig. 7 - Extracto da cartografia produzida à escala 1:5000 (Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 
 
Outra fonte de dados importante foi a obtida igualmente a partir do consórcio e é 

proveniente de Associações de Municípios, bem como das Câmaras Municipais dos 

concelhos que são atravessados por este troço de linha de alta velocidade: Alenquer, 

Azambuja, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós e Rio Maior. Os 

dados fornecidos apresentam-se em diversos formatos (dwg, shapefile, etc.) e a 

diversas escalas (1:5000, 1:10000, etc.), cujos temas se discriminam adiante. A 

informação obtida a partir destas fontes é de carácter regional. Esta informação tem 

associada tabelas de atributos, estando na Figura 8 representado o exemplo do 

concelho de Porto de Mós. 
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Fig. 8 - Concelho de Porto de Mós: planta de ordenamento e extracto da respectiva tabela de atributos (Fonte: 
Cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Para além de ter interesse no âmbito deste trabalho, a informação obtida das Câmaras 

Municipais é também útil para o projecto que está a ser desenvolvido pelo consórcio, 

uma vez que permite obter informações acerca da ocupação do solo, planos de 

ordenamento, condicionantes, etc.  

Tratando-se ainda de informação geográfica em formato digital e geo-referenciada, é 

possível cruzar directamente esta informação com a cartografia elaborada pelo 

consórcio. Na Figura 9 e na Figura 10 estão ilustrados dois exemplos em que é feita a 

justaposição da informação atrás referida. 

 
 

Fig. 9 - Excerto do concelho de Alenquer (ocupação 
agro-florestal) e implantação da Cartografia à escala 
1:5000 (Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

Fig. 10 - Extracto do concelho de Leiria, realçando a 
ocupação urbana (a rosa) com implantação da 
Cartografia à escala 1:5000 (Fonte: Adaptado da 
cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

A título informativo, a informação proveniente das Câmaras Municipais dos 

concelhos atravessados pela linha de alta velocidade encontra-se esquematizada na 

Tabela 1:  
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CONCELHO INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA FORMATO DA 
INFORMAÇÃO 

Alenquer Cartografia à escala 1:10000 dwg 

 Áreas de ocupação florestal e Ocupação agro-florestal  

Ocupação agro-florestal shapefile 
Planta do concelho 
Plano de Pormenor de Aveiras e Alcoentre Azambuja 
Planta de condicionantes 

dwg 

Planta de condicionantes 
Planta de ordenamento 

dwg 
Batalha 

Espaços naturais e arqueologia pdf 
Ocupação do solo shapefile 
Cartografia à escala 1:5000 
PDM revisão e PDM em vigor 

dgn Leiria 
Carta base, Loteamentos, Plano pormenor Quinta Rei Geral e 
Zonamento 

dwg 

Aglomerados urbanos, Cadastro, Carta de ocupação do solo, 
Implantação do corredor do TGV, Corredor TGV, Zonas industriais dwg e dgn Marinha 

Grande 
Condicionantes  dgn 

Pombal PDM, ocupação do solo, condicionantes  shapefile e 
dwg 

Plantas de Ordenamento, Condicionantes, RAN e REN  shapefile Porto de 
Mós 

Imagens aéreas jpeg 
Rio Maior Plantas de ordenamento e servidões dgn 

Tabela 1 – Informação proveniente das Câmaras Municipais 

 

5.2.2 – Construção da Base de Dados 13 

A Base de Dados a implementar contempla 3 grandes grupos de actividades – a 

Cartografia, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a Engenharia. A solução de SIG 

proposta obedece a uma estruturação em 3 níveis representados na Figura 11. 

                                                      
13 Informação obtida a partir da proposta do Consórcio Cenor Viaponte para o Estudo Prévio do Projecto da 
Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto - Lote C1 (troço Alenquer – Pombal, por Oeste da 
Serra de Aire e Candeeiros); concurso público internacional promovido pela RAVE – Rede Ferroviária de Alta 
Velocidade, S.A. 
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Fig. 11 – Esquema geral da base de 
dados (Fonte: Consórcio 
Cenor/Viaponte) 

 
Fig. 12 – Principais temas da base de dados (Fonte: 
Consórcio Cenor/Viaponte) 

 

A exploração da informação será feita por Temas, que permitirá consultas temáticas, 

disponibilizando toda a informação residente por região geográfica, 

independentemente da fase do estudo em que se encontra e de acordo com o tema 

associado. Dentro de cada tema é agrupada a informação de segundo nível 

correspondente – Ver Figura 12. 

Optou-se pela criação de 2 temas base onde se agregará a Informação Geográfica de 

Base e a informação caracterizadora da Organização dos Traçados. 

O objectivo será sempre o da exploração pela mais pequena unidade de organização 

dos traçados: A informação temática deverá ter ligações com a Alternativa, que por 

sua vez se relaciona com o Trecho, com o Lote, com a Fase do Estudo e com a 

Linha.    

 
Fig. 13 – Modelo geral de dados (Fonte: Consórcio Cenor/Viaponte) 
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O modelo geral de dados representado na Figura 13 pretende dar uma perspectiva 

global do tipo de relações a estabelecer entre os vários níveis de informação. 

Os dados geográficos deverão ter associada informação descritiva. Estamos a falar 

dos metadados, que são normalmente descritos como “dados sobre dados”. Os 

metadados deverão caracterizar informação com características idênticas, no que diz 

respeito à sua proveniência, ao seu conteúdo e ao seu objectivo. Todos os elementos 

geográficos a serem entregues deverão conter uma ficha de metadados em anexo. 

O Sistema de referência utilizado é o Datum 73, que possui as seguintes 

características: 

- Origem : Melriça  

- Elipsóide: Internacional (Hayford)  

- Projecção: Gauss – Kruger  

- Falso Norte: -86.990 m  

- Falso Este: 180.598 m 

 

5.2.3 - Software 

No que diz respeito ao software a utilizar, a informação gerada no âmbito deste 

projecto será tratada de acordo com o seguinte: 

- Base de dados implementada em Microsoft Access 2002;  

- Documentos de peças escritas compatível com Microsoft Office 2002;  

- Documentos de peças desenhadas em formato Autocad MAP 2004;  

- Temas de ambiente em formato ArcView da ESRI. 

 

Software SIG / CAD: articulação (análise de exemplo) 

No Capítulo 4.2 deste trabalho foi abordada a necessidade da articulação CAD / SIG. 

No sentido de verificar se existe perda ou alteração de informação gráfica e/ou 

alfanumérica quando se passa de um formato dwg para um formato shapefile, foi 
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feito um teste a partir de um extracto da Cartografia à escala 1:5000 disponibilizada. 

Esta cartografia encontra-se em formato dwg.  

Na Figura 14 pode visualizar-se um pequeno excerto dessa cartografia em ambiente 

AutoCAD, onde constam também as características alfanuméricas de um objecto 

seleccionado (a azul). É também possível visualizar o formato AutoCAD a partir do 

software ArcGIS e aceder às características dos objectos. Na Figura 15 apresenta-se 

o mesmo excerto apresentado na Figura 14, agora em ambiente ArcGIS, bem como a 

sua tabela de características alfanuméricas. Pela análise gráfica dos objectos das duas 

figuras e das suas características alfanuméricas, verifica-se que aparentemente não 

houve perda ou alteração de informação quando se passa de um formato dwg para 

um formato shapefile quer sob o ponto de vista gráfico quer ao nível das 

propriedades dos objectos. 

  
Fig. 14 – Tabela de atributos de objecto seleccionado 
(ambiente AutoCad) (Fonte: Cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

Fig. 15 – Tabela de atributos referente ao mesmo 
objecto (ambiente ArcGis) (Fonte: Cartografia 
fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Por vezes pode haver alguma dificuldade em fazer essa conversão. Quando isto 

acontece optou-se por gravar o ficheiro dwg em formato dxf (que é um formato de 

transferência) e depois este é lido em formato SIG.  

No AutoCAD Map, ao contrário do AutoCAD normal, é possível aceder e criar 

tabelas de atributos em Access e fazer ainda queries simples. Contudo, este software 

não tem as mesmas potencialidades que o software ArcGIS para trabalhar com SIG. 

A vantagem principal do software da família AutoCAD é a facilidade em desenhar e 

criar mapas. 
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6. IDENTIFICAÇÃO DOS “GEOGRAPHICAL AREA 
PROBLEMS” (GAP’S) (Em termos de qualidade dos 
dados, usos associados, articulação inter plano)  
 

Neste capítulo são utilizados os dados apresentados no capítulo anterior, 

sendo feita uma análise minuciosa dos mesmos, nomeadamente a descrição dos 

problemas relacionados com as cartografias disponíveis, análise dos 

metadados e sobreposição das diferentes cartografias. Após a selecção de uma 

amostra, são identificados os GAP’s (Geographical Area Problems) 

relativamente a vários tipos de objectos geográficos, sendo posteriormente 

calculada a média e o desvio dos erros. Posteriormente é feita uma análise aos 

resultados obtidos. 

6.1. – Problemas da base de dados da cartografia à escala 1:5000 

fornecida 

Como atrás foi referido, o levantamento cadastral assume uma dimensão importante 

para o conhecimento dos locais com vista à implantação de infra-estruturas. Daí a 

importância do uso de informação correcta e precisa sobre o território. 

A meta-informação, bem como as tabelas de atributos associadas à Cartografia à 

escala 1:5000, bem como da restante informação geográfica não são perfeitamente 

correctas e precisas como se poderá constatar mais à frente neste capítulo. Por esta 

razão recomenda-se que não seja esta a cartografia de referência. 

Numa primeira leitura, verifica-se que apenas as curvas de nível têm a coordenada Z 

(cota) associada. Os restantes objectos têm todos associada a cota zero. 

Pela análise efectuada às tabelas de atributos da cartografia à escala 1:5000, verifica-

se que não houve um cuidado especial na elaboração das mesmas, como se pode 

comprovar na Figura 16, onde é mostrado um excerto dessas tabelas. 
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Fig. 16 – Excerto da tabela de atributos da Cartografia à escala 1:5000 (Fonte: Cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 
 
A cartografia criada servirá apenas como pano de fundo para integrar a informação 

SIG que será desenvolvida ao longo do projecto pelo consórcio, podendo-se concluir 

que a mesma não tem uma meta-informação nem tabelas de atributos fiáveis. 

Diversos objectos possuem alguma informação associada, mas a regra é que a 

informação contida nas tabelas de atributos é manifestamente insuficiente em termos 

de meta-informação. Tal já deverá acontecer com a informação a integrar 

posteriormente no SIG, que se encontra em fase de elaboração para o projecto da 

RAVE, nomeadamente traçados, projectos de engenharia, Estudo de Impacto 

Ambiental e posteriormente, numa segunda fase, o cadastro, expropriações, projectos 

de execução de engenharia, etc. 

A restante informação recebida também não possui tabelas de atributos muito 

completas, como se pode comprovar nas Figuras 17, 18 e 19. 

 

 
Fig. 17 – Excerto da tabela de atributos da Cartografia Militar (Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 

Cenor/Viaponte) 
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Fig. 18 – Excerto da tabela de atributos da Planta de Ordenamento (Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 
 

 
Fig. 19 – Excerto da tabela de atributos (PDM de Pombal: Planta de Ordenamento) (Fonte: Cartografia fornecida 
pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

No entanto, a cartografia criada à escala 1:5000 resulta de um levantamento 

aerofotogramétrico recente, parecendo ser fiável em termos gráficos e de precisão 

geométrica, tratando-se ser um bom elemento de base para o desenvolvimento deste 

estudo. 

Por outro lado, a informação de cariz geográfico recebida do consórcio e proveniente 

das Câmaras Municipais dos concelhos atravessados pela linha de alta velocidade, é 

muita e variada (embora nem sempre com qualidade) e pode ser um elemento 

importante para cruzar informação, bem como para obter nova informação de 

carácter local e/ou regional, permitindo efectuar comparações e cruzar informação 

com a cartografia obtida do consórcio, assinalando as eventuais diferenças entre a 

informação. 

Na Figura 20 é possível visualizar diferenças entre duas cartografias sobrepostas: a 

cartografia à escala 1:5000 – a vermelho; e a cartografia fornecida por uma Câmara 

Municipal (No caso Alenquer, à escala 1:10000) – a azul. 
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Fig. 20 – Resultado da sobreposição das duas cartografias (Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 
 
Na Figura 21 é apresentado um excerto da Cartografia à escala 1:5000 (região de 

Pombal). Os edifícios nesta cartografia vêm assinalados a cinzento. Na Figura 22 

estão representados a vermelho sobre o mesmo excerto os edifícios que constam nos 

dados fornecidos pela C. M. de Pombal. 

  
Fig. 21 - Excerto da Cartografia à escala 1:5000 (perto 
de Pombal) (Fonte: Cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

Fig. 22 – Mesma zona com implantação dos edifícios 
proveniente de outra cartografia (Fonte: Adaptado da 
cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

São visíveis as diferenças, que poderão advir do facto de o levantamento da 

Cartografia à escala 1:5000 ser mais recente, erros de escala, precisões diferentes dos 

levantamentos, etc. 

 

6.2. – Análise dos metadados da informação recebida 

Como já foi focado no capítulo anterior, tradicionalmente os sistemas CAD não 

possuem capacidades muito avançadas de recolha / armazenamento / consulta de 
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metainformação, não se podendo falar em metadados da mesma maneira como estes 

são tratados em software SIG como o ArcGIS. No entanto, nas versões mais recentes 

de software não exclusivamente SIG, como o Microstation, estas capacidades têm 

vindo a ser incrementadas, como se pode comprovar na Figura 23, onde é 

possível observar alguns dados interessantes, como por exemplo o formato original 

em que o ficheiro foi criado, o número de elementos e layers que contem, o projecto, 

etc.  

 
Fig. 23 - Algumas imagens de metainformação de um ficheiro dgn (o formato nativo do MicroStation) (Fonte: 
Informação obtida nas instalações da Bentley Systems em entrevista com o Dr. Rui Velasco) 
 

No que respeita à meta-informação dos elementos fornecidos pelas Câmaras 

Municipais, foi feita, a título de exemplo representativo, a análise aos metadados da 

Carta de Ocupação de Solo do concelho de Alenquer, que se encontra em formato 

shapefile.Acedeu-se à informação dos respectivos metadados através do software 

ArcCatalog tendo-se concluído que a meta-informação associada a este layer é 

limitada, como se pode comprovar na Figura 24, em que apenas estão explicitadas as 

coordenadas locais, o nome do layer, o tipo de objectos, o número de linhas e os 

atributos dos diferentes objectos. 

Quanto aos metadados da cartografia à escala 1:5000 elaborada pelo consórcio em 

formato AutoCAD, conclui-se também, pela sua análise que a meta-informação 

associada é precária, estando apenas explicitadas as coordenadas locais, as elevações 

máximas e mínimas, o nome dos layers, o tipo de objectos, o número de linhas e os 

atributos dos diferentes objectos, como se pode comprovar na Fig. 16. 

Nas três figuras a seguir encontra-se representada a mesma parcela de terreno 

extraída a partir da Cartografia à escala 1:5000 (Figura 24) e através de extracto de 

carta de Ocupação de Solo (referente ao concelho de Alenquer) em formato shapefile 
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(Figura 25). Na Figura 26 encontra-se representada a sobreposição dos dois 

diferentes formatos atrás referidos (provenientes de diferentes fontes). 

 

 
Fig. 24 – Excerto de carta do levantamento à escala 1:5000 
(zona de Alenquer) e respectivos metadados retirados do 
software ArcCatalog (Fonte: Cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 
 

Metadados:  

 

 
Fig. 25 – Extracto de Carta de Ocupação de Solo em 
formato shapefile da mesma zona e respectivos metadados 
(Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 
 

Metadados:  

 

 

 
Fig. 26 – Resultado da sobreposição das duas cartas 
anteriores (Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

 



 46

Tratando-se de informação geográfica proveniente de fontes distintas e apresentada 

em formatos diferentes, da leitura da sua sobreposição concluiu-se que o rigor da 

informação é maior na cartografia à escala 1:5000, embora haja objectos que são 

coincidentes, nomeadamente o traçado de algumas estradas. 

Como já foi referido, a meta-informação associada a estes ficheiros é limitada, 

podendo e devendo ser mais completa, estando bastantes campos disponíveis no 

software por preencher (Ver figuras anteriores). 

 

6.3. – Análise e cruzamento da informação recebida 

A informação cadastral referente aos corredores para os quais foi elaborada a 

cartografia à escala 1:5000 não foi ainda elaborada pelo Consórcio14 e, tal como foi 

referido, ainda não existe um cadastro nacional. 

Por esta razão, para a elaboração da fase seguinte da presente tese de mestrado não é 

possível dispor da referida informação cadastral.  

Não tendo a informação cadastral, mas possuindo a cartografia a uma dada escala 

com a implantação das vias, das casas e de outros elementos de um dado corredor, 

uma forma de corrigir a informação dessa cartografia é efectuar a comparação da 

cartografia à escala 1:5000 elaborada pelo consórcio (situação base) com outra 

cartografia obtida das Câmaras Municipais dos concelhos atravessados pela linha de 

alta velocidade (p.e. cartografia à escala 1:10000), fazendo-se posteriormente as 

devidas correcções. Parte-se do princípio que a cartografia à escala 1:5000 é a 

correcta (por estar a uma escala maior e ser mais recente).  

Também pode ser feita a comparação das cartas do Instituto Geográfico do Exército 

(à escala 1:25000) com a informação geográfica obtida das Câmaras Municipais, 

nomeadamente Planos de Ordenamento, Ocupação do Solo, RAN, REN, etc., e fazer 

posteriormente a correcção desta última como modo de validação. 
                                                      
14 O projecto que está a ser desenvolvido para a RAVE encontra-se ainda na fase de Estudo Prévio.  
O levantamento da informação cadastral apenas está prevista na fase de Anteprojecto. 
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Finalmente quando toda a informação estiver corrigida estará tudo em condições 

(situação óptima) de se poder cruzar com a informação cadastral (quando esta for 

elaborada pelo consórcio). De referir também que aqui se coloca a questão dos 

PDM´s (Planos Directores Municipais) e dos PP’s (Planos de pormenor) que, uma 

vez aprovados, não podem ser alterados. 

 

Como já atrás foi referido, uma cartografia fiável é fundamental para se poder ter um 

processo expropriativo claro e objectivo, podendo-se desta maneira poder determinar 

com exactidão qual a ocupação do solo existente e prevista para uma determinada 

zona e calcular de uma forma justa e exacta os montantes envolvidos com o processo 

expropriativo.  

 

Desta forma poderão ser poupados grandes montantes nas indemnizações decorrentes 

das expropriações. 

 

Nas plantas das Figuras 27, 28 e 29 são visíveis as diferenças entre as cartografias 

apresentadas e podemos imaginar os problemas que poderão advir da não existência 

de cartografia fiável. 
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Fig. 27– Extracto de carta da Cartografia elaborada à 
escala 1:5000 (região de Alenquer) (Fonte: Cartografia 
fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Fig. 28  – Extracto de carta de outra cartografia 
elaborada à escala 1:10000 referente à mesma zona 
(Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 

 
 

 

 

Fig. 29  – Sobreposição das duas cartas, onde são 
visíveis as diferenças (Fonte: Adaptado da cartografia 
fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

 

Como já atrás foi referido, a confrontação da situação base com outra (situação 

óptima e/ou situação corrigida) é feita por comparação. Deve-se começar por 

comparar, e por ordem de prioridade, os vértices geodésicos, pontos cotados, curvas 

de nível, rede viária, casas, seguindo-se outros elementos geográficos. 

É importante, para o estudo que vai ser feito, possuir informação diversa, à escala 

local, à escala regional, bem como planos de ordenamento. 

Foi esta uma das razões pelas quais houve a preocupação em encontrar nestas escalas 

erros que poderão ter consequências nas expropriações. 

Após uma análise atenta à informação geográfica disponível, verificou-se que a 

referente ao concelho de Pombal é a mais completa: temos a Cartografia à escala 

1:5000 (Ver Figura 30), plantas de ordenamento (Figura 31), o PDM do concelho 
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(Figura 32) e ainda a Cartografia Militar (Ver Figura 33) em formato digital, que 

abrangem a área do concelho, como se pode comprovar nas figuras seguintes. A 

informação disponível será suficiente para se avançar com o estudo. 

 

          
 

Fig. 30  – Cartografia à escala 1.5000 em formato 
dwg coincidente com o concelho de Pombal (Fonte: 
Cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Fig. 31  – Concelho de Pombal - Planta de ordenamento 
em formato shapefile (Fonte: Cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

 

 

 

  
Fig. 32 – Concelho de Pombal - Planta de 
ordenamento do PDM em formato dgn (Fonte: 
Cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Fig. 33  – Cartografia Militar abrangendo o concelho de 
Pombal e zonas envolventes (formato dwg) (Fonte: 
Cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Este estudo não pretende efectuar a análise de toda a informação disponível, apenas 

avaliar a prática actual e apontar algumas linhas orientadoras através do uso de um 

caso de estudo. Após uma análise ainda mais atenta à cartografia à escala 1:5000 

produzida pelo consórcio e coincidente com o concelho de Pombal, escolheu-se uma 

carta (a Carta 57) por se achar que é representativa da ocupação do solo da zona 

sobre a qual incidiu a referida cartografia. Por outro lado, a informação disponível 

que abrange o concelho de Pombal é bastante variada e inclui, entre outra, a 

cartografia militar em suporte digital, que é uma cartografia de referência. 
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Após esta nota introdutória, passemos à comparação pormenorizada das diversas 

cartografias disponíveis. Em primeiro lugar é feita a comparação entre a planta de 

ordenamento e a cartografia à escala 1:5000. 

Na cartografia à escala 1.5000 elaborada pelo consórcio em formato dwg, podem 

observar-se diversos objectos, nomeadamente estradas, caminhos, casas, curvas de 

nível, linhas de água, etc. Na Figura 34 está representado um excerto da planta de 

ordenamento do concelho de Pombal, onde se podem visualizar diversos tipos de 

ocupação de solo. A Figura 35 retrata a mesma zona mas a informação nela contida é 

a Cartografia à escala 1:5000 produzida pelo consórcio. 
 

  
Fig. 34 – Excerto da planta de ordenamento do 
concelho de Pombal (Fonte: Adaptado da cartografia 
fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

 

 
Fig. 35 – Mesma zona na Cartografia à escala 1:5000  
(Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 

 

 

 
Fig. 36 – Sobreposição das duas cartografias anteriores 
 (Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 
 

Na Figura 36 é possível visualizar a sobreposição das duas anteriores, onde se podem 

comprovar as diferenças de detalhe, de ocupação de solo, etc. Na planta de 

ordenamento não é possível visualizar as vias e a ocupação urbana aparece indicada à 
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cor creme, sendo designada por “Área mista”, o que corresponde, grosso modo à 

verdade, pois a ocupação urbana é dispersa, não se podendo identificar áreas urbanas 

contínuas. Verifica-se também na sobreposição que existem zonas construídas na 

cartografia à escala 1:5000 que deviam estar englobadas nas Áreas mistas. Contudo, 

tal não acontece, pois situam-se em Espaços florestais ou em Espaços Agro-

florestais. 

Conclui-se desta análise que existem diferenças assinaláveis no tipo de ocupação do 

solo nas duas representações cartográficas atrás assinaladas. A planta de 

ordenamento é meramente indicativa e bastante genérica acerca da informação 

relativa à ocupação do solo, donde se depreende que se trata de informação pouco 

fiável se servir de base para se avançar com um processo expropriativo. 

A informação contida na cartografia à escala 1:5000 é comparativamente mais 

completa e pormenorizada e fornece informação de base relativamente fiável para se 

avançar com um processo expropriativo. A sobreposição destas duas informações, 

em vez de se contradizer, pode tornar a informação acerca do tipo de ocupação de 

solo mais completa e inteligível, pois concilia duas perspectivas: a de pormenor e a 

abrangente. 

Noutra zona da área em estudo, não muito afastada da anterior, é possível comprovar 

as diferenças entre estas duas cartografias. 

No exemplo da Figura 37 verifica-se que, apesar de as vias não estarem assinaladas 

como tal, na Planta de Ordenamento o corredor ocupado pela auto-estrada aparece 

assinalado em diversos locais, como se pode comprovar na figura anterior. Contudo, 

quando é feita a sobreposição das cartas, a referida auto-estrada indicada na 

cartografia à escala 1:5000 nem sempre coincide com esses corredores assinalados na 

planta de ordenamento. 
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Fig. 37  – Pormenorização das diferenças das duas cartografias num determinado local (Fonte: Adaptado da 
Cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

De seguida vai ser feita a comparação pormenorizada da Cartografia à escala 1:5000 

(Figura 38) e da Cartografia Militar (Figura 39) em formato dwg à escala 1:25000 

para a mesma zona assinalada nas Figuras 34 a 36. 

 

  
 

Fig. 38 – Excerto da Carta 57 (Cartografia à escala 
1.5000) (Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 

Fig. 39 – Excerto da Cartografia Militar da mesma zona 
(Fonte: Cartografia fornecida pelo consórcio 
Cenor/Viaponte) 

 

Foi detectado que os sistemas de referência da cartografia do consórcio e da 

cartografia militar são respectivamente o Datum 73 e o Datum Lisboa. Para fazer a 

comparação das diferenças das duas cartografias há a necessidade que ambas se 

encontrem no mesmo sistema de geo-referenciação. É possível a conversão de 

Auto-estrada assinalada 
na cartografia à escala 
1:5000 Local onde se deveria situar 

a auto-estrada na planta de 
ordenamento 

O local onde supostamente deveria 
passar a auto-estrada está aqui 
correctamente assinalado. 

Medição do desfazamento (erro) 
atrás verificado: cerca de 80 m 
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coordenadas entre estes sistemas de referência recorrendo a funções simples que 

permitem passar de um tipo de coordenadas para outro, produzindo resultados 

aproximados, com erros aceitáveis em função de diferentes escalas. Optou-se por 

transformar as coordenadas da cartografia militar do Datum Lisboa para o Datum 73. 

Só depois se efectuou a sobreposição das duas cartografias.15 

 

 
Fig. 40 – Sobreposição das cartografias das figuras 
anteriores (Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo 
consórcio Cenor/Viaponte) 

Na Figura 40 é possível visualizar a 

sobreposição das duas anteriores, após 

referida transformação. A azul está 

representada a cartografia à escala 

1:5000 e a vermelho a cartografia 

militar, onde são visíveis de uma 

forma geral as diferenças entre as duas 

cartografias. 

A Cartografia Militar tem, como se pode verificar, um menor rigor gráfico, a que não 

é alheio o facto de ser uma cartografia elaborada à escala 1:25000. Elevada precisão 

não significa elevada exactidão, nem elevada exactidão implica elevada precisão. 

Pode-se definir exactidão como o grau com que a informação presente num mapa ou 

numa base de dados digital coincide com a verdade no solo. Por sua vez, precisão 

refere-se ao nível de medição da descrição da informação 

Fazendo uma análise mais cuidada, e começando pelas vias, na cartografia militar, 

estas apenas aparecem indicadas com uma linha, que supostamente indicará o eixo da 

via.  

Como se pode verificar na Figura 41, onde pormenoriza uma zona da sobreposição 

da figura anterior, as vias das duas cartografias não coincidem: ou existe omissão de 

vias na cartografia militar ou uma grande discrepância na sua sobreposição ou então 

diferenças mais ou menos significativas, mas raramente as duas cartografias 

coincidem. 

 
                                                      
15 A conversão do Datum Lisboa para o Datum 73 foi gentilmente efectuada pelo Sr. Francisco Nunes da 
Estereofoto através de software apropriado. 
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Fig. 41 – Pormenor da sobreposição das cartografias anteriores: análise pormenorizada de vias (Fonte: Adaptado 
da cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

A capacidade de combinação e sobreposição de informação espacial de diversas 

fontes que os SIG permitem promove uma identificação relativamente fácil da 

qualidade da informação existente.  

O erro, a incerteza, a exactidão e a precisão são conceitos importantes em Sistemas 

de Informação Geográfica, que afectam quer a qualidade da informação produzida, 

quer o resultado da análise espacial e da decisão subsequente. A qualidade dos dados 

refere-se à exactidão e precisão de uma base de dados particular. O erro inclui ambas 

as características, imprecisão e falta de exactidão. 

Fazendo a análise a outro tipo de objectos, p.e. edifícios, verificam-se também 

diferenças (Ver Figura 42), quer na sua implantação quer no formato dos mesmos; 

noutros casos, na cartografia militar há a omissão de alguns edifícios mas que 

aparecem na Cartografia à Escala 1:5000. 

 
Fig. 42 – Pormenor da sobreposição das cartografias anteriores: visualização pormenorizada de edifícios  
(Fonte: Adaptado da cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte) 

Diferenças visíveis entre o eixo 
destas vias (a vermelho) e a 
mesmas vias na escala 1:5000 
(a azul) 

Esta via não aparece indicada 
na cartografia militar 
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Como já atrás foi referido, a informação alfanumérica contida na cartografia 

disponível, ou seja, tabelas de atributos e metadados, é relativamente limitada e não 

isenta de erros. Contudo, tal não é impeditivo de se efectuar uma análise dos erros 

alfanuméricos. Hoje em dia, mais do que nunca, assumem particular importância as 

bases de dados no mundo dos SIG, uma vez que a quantidade de informação 

disponível é cada vez maior; o seu manuseamento, bem como a busca e obtenção de 

informação útil e inteligível tornaram-se muito relevantes.  

No entanto, neste trabalho optou-se por efectuar a análise e a quantificação das 

diferenças (erros) da informação cartográfica disponível ao nível geométrico, bem 

como a sua quantificação, embora pudesse ser feito ao nível alfanumérico com 

recurso às tabelas de atributos.  

A fase seguinte desta análise irá debruçar-se, pois, sobre as diferenças em termos 

gráficos e numéricos da informação geográfica disponível.  

Tendo como base a Cartografia à escala 1:5000 e a Cartografia Militar seguidamente 

faz-se análise das diferenças entre estas duas cartografias, a que se segue a 

comparação entre a Cartografia à escala 1:5000 e a Planta de Ordenamento do PDM 

de Pombal e finalmente a análise das diferenças entre a Cartografia Militar e a 

mesma Planta de Ordenamento. 

Esta análise vai cingir-se, sempre que possível, aos seguintes elementos geográficos: 

pontos cotados, curvas de nível, vias e casas. Não é possível efectuar a análise aos 

vértices geodésicos, uma vez que estes elementos não constam nas cartografias 

disponibilizadas. Na comparação entre a Cartografia à escala 1:5000 e a Cartografia 

Militar irão ser analisados cinco erros associados a cada um dos elementos 

geográficos atrás referidos. A análise desses erros, aqui também designados por GAP 

- Geographical area problems, é esquematizada e comentada nas Figuras 43 a 62. A 

fonte destas figuras é a adaptação da cartografia fornecida pelo consórcio 

Cenor/Viaponte. 
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Fig. 43 - GAP 2A Erro: 15,80m Pontos cotados Fig. 44 - GAP 2B Erro: 7,50m P. cotados 

 
O ponto cotado 164 pertencente à Cartografia Militar 
encontra-se fora do intervalo compreendido entre as 
curvas de nível 160 e 165 pertencentes à cartografia à 
escala 1:5000. O erro gráfico medido é de 15,80m. 

O ponto cotado 155 pertencente à Cartografia Militar 
está também fora do intervalo compreendido entre as 
curvas de nível 150 e 155 pertencentes à cartografia 
à escala 1:5000. Aqui o erro gráfico é de 7,50m. 

 
 
Fig. 45 - GAP 2C Erro:10,50m P. cotados Fig. 46  - GAP 2D Erro: 17,50m Pontos cotados 

 

O ponto cotado 145 pertencente à Cartografia 
Militar encontra-se afastado da correspondente 
curva de nível pertencente à cartografia à escala 
1:5000. O erro gráfico é de 10.50m.  

O ponto cotado 126 pertencente à Cartografia Militar 
encontra-se compreendido entre as curvas de nível 120 e 
125 pertencentes à cartografia à escala 1:5000. O erro 
gráfico é de 17,50m. 

 
 
Fig. 47  - GAP 2E Erro: 15,30m Pontos cotados 

 
O ponto cotado 156 pertencente à Cartografia Militar 
situa-se entre as curvas de nível 150 e 155 pertencentes 
à cartografia à escala 1:5000. O erro gráfico é de 
15,30m. 
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Fig. 48  - GAP 3A Erro: 0 a 8,80 m C. nível Fig. 49 - GAP 3B Erro: 0 a 11,8m C. nível 

 
 

Para além diferenças notórias em todas as curvas de 
nível quando se sobrepõem as duas cartografias, na 
imagem apresentada, e para a curva de nível 130m, as 
diferenças apresentadas variam entre 0 a 8,8m. 

Relativamente à curva de nível 140m da imagem 
apresentada, os erros variam de 0 a 11,80m. 

 
 
Fig. 50 - GAP3C Erro:0 a23,40m C.  nível Fig. 51  - GAP 3D Erro: 0 a 41,50m C. nível 

  

Para as curvas de nível 130m as diferenças entre elas 
situam-se entre os 0 e os 23,40m. 

Neste extracto, para as curvas de nível 140m, as 
diferenças medidas entre as duas cartografias variam 
de 0 a 41,50m. 

 
 
Fig. 52  - GAP 3E Erro: 0 a 19,10m Curvas nível 

 
Para as curvas de nível 130m as diferenças das 
cartografias vão de 0 a 19,10m. 
 
 
 
 
 



 58

 
 
 
Fig. 53 - GAP 4A Erro: 7,40m Elemento: Vias Fig. 54  - GAP 4B Erro:0 a 41,50m Vias 

Na Cartografia Militar as vias aparecem indicadas 
apenas com o respectivo eixo. No excerto apresentado 
a distância (erro) medida entre os eixos da via 
assinalada atingem os 7,40m. 

Para além dos diversos erros que se notam neste 
extracto, na zona assinalada a distância entre as vias 
varia de 0 a 41,50m. 

 
 
Fig. 55 - GAP 4C     Erro: 3,90m Vias Fig. 56  - GAP 4D Erro: 8,90m Vias 

A distância entre os eixos das vias atinge os 3,90m 
neste extracto. 

No extracto da figura o erro atinge os 8,90m. 

 
 
Fig. 57   - GAP 4E Erro: 0 a 2,50m Vias 

 
Neste extracto a distância entre eixos de vias varia de 0 a 2,50m 
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Fig. 58  - GAP 5A Erro: 1,1 a 3,2m Edifícios Fig. 59  - GAP 5B Erro: 0,9 a 4,4m Edifícios 

  

Na extracto da figura assinalada verifica-se que as 
casas correspondentes a cada uma das cartografias 
em estudo não coincidem. Os erros gráficos que se 
verificam variam de 1,1m a 3,2m. 

Nesta figura, da sobreposição das duas cartografias, 
verifica-se que o erro gráfico varia de 0,9m a 4,4m. 

 
Fig. 60  - GAP 5C Erro: 1,1 a 2,9m Edifícios Fig. 61  - GAP 5D Erro: 1,6 a 2,5m Edifícios 

Para além das diferenças geométricas das casas das 
duas cartografias, o erro de posicionamento varia de 
1,1m a 2,9m. 

Neste extracto o erro gráfico medido varia de 1,6m a 
2,5m. 

 
Fig. 62  - GAP 5E Erro: 0 a 4,4m Edifícios 

Na zona assinalada o erro verificado varia de 0 a 4,4m. 

Dando continuidade à análise gráfica e numérica dos erros a um nível mais 

pormenorizado da informação cartográfica disponível, tendo como base a Cartografia 

à escala 1:5000, vai ser feita a comparação com o PDM de Pombal (Planta de 

Ordenamento). Uma vez que esta última não nos fornece informação acerca de 
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vértices, pontos cotados e curvas de nível, apenas pode ser feita a comparação entre 

estas duas cartografias ao nível das casas e das vias. 

Para uma melhor percepção das respectivas diferenças, decidiu-se colocar lado a lado 

e em primeiro lugar um excerto da cartografia á escala 1:5000, a que se segue um 

extracto da mesma zona do PDM de Pombal. Por fim apresenta-se a sobreposição 

dos excertos atrás referidos, sendo que os erros em análise se encontram assinalados 

com um círculo. Sempre que possível é apresentada a quantificação do erro. A 

análise destes erros (GAP’s) é esquematizada e comentada nas Figuras 63 a 68. A 

fonte destas figuras é a adaptação da cartografia fornecida pelo consórcio 

Cenor/Viaponte. 

Na legenda ao lado consta a descrição relativa à 

informação contida no PDM de Pombal (Planta 

de Ordenamento). 

      
Fig. 63  - GAP 6A Erro: 80,30 m Elemento: Vias 

 
Na Planta de Ordenamento o corredor ocupado pela auto-estrada aparece assinalado; na sobreposição a 
auto-estrada não coincide com o corredor. O erro registado ronda os 80,30m. 
 
 
Fig. 64  - GAP 6B Erro: 150 m Elemento: Vias 

 
Na Cartografia à escala 1:5000 verifica-se a existência de uma grande quantidade de vias na zona assinalada. 
Fazendo a sobreposição, verifica-se que na Planta de Ordenamento esse facto não é assinalado. Trata-se de 
um erro de omissão cujo erro ronda os 150m. 
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Fig. 65  - GAP 6C Erro: - Elemento: Edifícios 

   

Apesar de a Planta de Ordenamento indicar as zonas assinaladas com a cor verde clara, a que corresponde 
Espaço Florestal, fazendo a sobreposição com a Cartografia à escala 1:5000, aparecem indicadas diversas 
casas nesta cartografia que são ignoradas na Planta de Ordenamento. Trata-se de um erro de omissão não 
quantificável. 
 
Fig. 66  - GAP 6D Erro: 120 m Elemento: Edifícios 

   

Na Cartografia à escala 1:5000 vêm indicadas diversas casas que são ignoradas na Planta de Ordenamento. 
Erro de omissão cujo erro ronda os 120m. 
 
Fig. 67  - GAP 6E Erro: 90 m Elemento: Edifícios 

   
Na zona indicada, o espaço ocupado pelas casas deveria corresponder, na Planta de Ordenamento, a Área 
Mista. O erro medido ronda os 90m. 
 
Fig. 68  - GAP 6F Erro: - Elemento: Edifícios 

  
A zona assinalada, que corresponde na Planta de Ordenamento a Área Mista, deveria corresponder na 
Cartografia à escala 1:5000 à existência de diversas casas, o que não acontece. Trata-se de um erro de omissão 
cujo erro não é quantificável. 
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Tendo agora como base a Cartografia Militar, faz-se então a comparação com o 

PDM de Pombal (Planta de Ordenamento). À semelhança do que foi feito entre a 

Cartografia à escala 1:5000 e a mesma Planta de Ordenamento, apenas pode ser feita 

a comparação entre estas duas cartografias ao nível das casas e das vias, uma vez que 

esta última não nos fornece informação acerca de vértices, pontos cotados e curvas 

de nível.  

Para uma melhor percepção das diferenças entre estas duas cartografias em relação à 

Cartografia à escala 1:5000, foi feita a análise dos mesmos locais que tinham sido 

analisados aquando da comparação efectuada anteriormente. A análise destes erros 

(GAP’s) é esquematizada e comentada nas Figuras 69 a 74. A fonte destas figuras é a 

adaptação da cartografia fornecida pelo consórcio Cenor/Viaponte. 

Para uma leitura mais fácil, junto se transcreve a 

legenda relativa à informação contida no PDM de 

Pombal (Planta de Ordenamento). 

 
      

Fig. 69  - GAP 7A Erro: 78 m Elemento: Vias 

   
À semelhança do que aconteceu com a sobreposição entre a Planta de Ordenamento e a Cartografia à escala 
1:5000, o corredor ocupado pela auto-estrada aparece assinalado; na sobreposição a auto-estrada não coincide 
com o corredor. O erro registado ronda os 80m. 
 
Fig. 70  - GAP 7B Erro: 152 m Elemento: Vias 

   
Na Cartografia Militar verifica-se a existência de uma grande quantidade de eixos de vias na zona assinalada. 
Fazendo a sobreposição, verifica-se que na Planta de Ordenamento esse facto não é assinalado. Trata-se 
também de um erro de omissão, cujo erro ronda os 150m. 
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Fig. 71  - GAP 7C Erro: - Elemento: Edifícios 

 
À semelhança do que aconteceu anteriormente, apesar de a Planta de Ordenamento indicar as zonas 
assinaladas com a cor verde clara, a que corresponde Espaço Florestal, fazendo a sobreposição com a 
Cartografia Militar, aparecem indicadas diversas casas nesta cartografia que são ignoradas na Planta de 
Ordenamento. Trata-se de um erro de omissão não quantificável. 
 
Fig. 72  - GAP 7D Erro: 118 m Elemento: Edifícios 

   
Também aqui se verifica que na Cartografia Militar vêm indicadas diversas casas que são ignoradas na Planta 
de Ordenamento. Erro de omissão cujo erro ronda os 118m. 
 
Fig. 73  - GAP 7E Erro: 90 m Elemento: Edifícios 

   
Na zona indicada, o espaço ocupado pelas casas deveria corresponder, na Planta de Ordenamento, a Área 
Mista. Aqui o erro medido ronda os 90m. 
 
Fig. 74  - GAP 7F Erro: - Elemento: Edifícios 

   
A zona assinalada, que corresponde na Planta de Ordenamento a Área Mista, deveria corresponder na 
Cartografia à escala 1:5000 à existência de diversas casas, o que não acontece. Trata-se de um erro de omissão 
cujo erro não é quantificável. 
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Tratando-se de uma característica indissociável da informação geográfica, o erro 

deveria ser considerado como uma das dimensões dessa informação. Não o podendo 

ser, por razões de ordem prática, o reconhecimento da sua existência e, se possível, a 

sua quantificação (por exemplo, recorrendo a métodos estatísticos) são condições 

indispensáveis para garantir a obtenção de resultados confiáveis. Existem meios para 

o manter a um nível mínimo e dentro de parâmetros conhecidos do utilizador. 

É importante notar que em algumas situações específicas pode suceder que a 

informação possua um tal grau de imprecisão inerente que os resultados sejam 

demasiado afectados. 

Na Tabela 2 que a seguir se apresenta pretende-se resumir e esquematizar todos os 

erros gráficos de que atrás se fez referência, bem como as médias e desvios padrão.  

 

 
Tabela 2 – Síntese dos GAP’s, erros, médias dos erros e desvios padrão 

Para uma melhor percepção, são também apresentados os gráficos das figuras 75 a 

80 que, para cada elemento e para cada tipo de comparação efectuada, nos dão a 
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leitura gráfica dos erros referidos e ainda das respectivas médias e desvios padrão das 

comparações efectuadas. 
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Fig. 75 - Síntese da comparação entre as escalas 
1:5000 e 1:25000: pontos cotados 
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Fig. 76 - Síntese da comparação entre as escalas 
1:5000 e 1:25000: curvas de nível 
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Fig. 78 - Síntese da comparação entre as escalas 1:5000 

e 1:25000: edifícios 
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Fig. 79 - Síntese da comparação entre a escala 
1:5000 e a Planta de Ordenamento 
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Fig. 80 - Síntese da comparação entre a escala 1:25000 e 

a Planta de Ordenamento 

Pela leitura da tabela e dos gráficos se depreende que, da comparação entre a 

Cartografia à escala 1:5000 e a Cartografia Militar, os maiores erros verificam-se nas 

curvas de nível e nas vias (20,75 m), embora seja nos pontos cotados que a média 

dos erros é maior (13,16 m). Relativamente à média de cada gráfico, os maiores 

desvios padrão ocorrem nas vias (7,17 m), seguido das curvas de nível (5,76 m). 
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Da comparação efectuada entre a  Cartografia à escala 1:5000 com a Planta de 

Ordenamento, o erro máximo verificado é de 150 m. Por sua vez, o erro máximo 

detectado entre a Cartografia Militar (escala 1:25000) e a Planta de Ordenamento, 

para os mesmos elementos e locais, é de 152 m. Os desvios padrão verificados nestas 

comparações são maiores (27,30 m e 28,51 m, respectivamente) que os verificados 

na comparação do parágrafo anterior. 

No que respeita à sobreposição entre as duas cartografias, os erros detectados e atrás 

descritos são erros de posição. O mesmo se passa com as vias, onde para além deste 

tipo de erros se constatam ainda erros de omissão. No que respeita ao elemento 

casas, os erros detectados são de posição, mas também de omissão e de 

representação. 

Para os erros encontrados de maior amplitude, que ocorrem na comparação entre as 

cartografias atrás descritas e a Planta de Ordenamento, nos elementos em que foi 

feita a comparação (casas e vias), os erros detectados são de representação e de 

omissão para as casas. Os erros onde se detectam os maiores valores deste estudo são 

os que comparam os elementos vias e aqui os erros são de omissão e de posição. 

A que se devem estes tipos de erros? Não são erros provenientes resultantes dos 

cruzamentos necessários à elaboração deste estudo uma vez que seriam facilmente 

detectados e corrigidos (i.e. foi efectuado um trabalho cuidadoso para que a 

informação estivesse correctamente georeferenciada). 

Os erros de maior amplitude poderão ocorrer devido ao facto de estarmos a comparar 

informação temática (Planta de Ordenamento) com informação de cariz diferente 

elaborada a uma escala determinada, que respeita as normas exigidas para a 

elaboração dessa cartografia. A informação resultante da Planta de Ordenamento não 

tem, nem pretende ter o mesmo grau de exactidão da cartografia à 1:5000 ou da 

Cartografia Militar. Trata-se de uma informação abrangente de carácter não local, 

mas sim de carácter regional ou supra regional. 
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Os cadernos de encargos respeitantes à elaboração de cartografia prevêem erros 

máximos, que variam em função da escala. No catálogo de erros do IGP, de uma 

maneira geral, os erros gráficos médios admissíveis para a elaboração de cartografia 

às escalas 1:5000 e 1:25000 são obviamente menores para o caso da cartografia à 

escala 1:5000. Assim sendo, é de esperar a existência de diferenças quando se 

comparam cartografias a estas duas escalas. 

Por outro lado, são também aplicados standards, como o do USGS (United States 

Geological Survey) que especifica que os critérios de exigência para determinar a 

exactidão horizontal são que 90 por cento dos pontos mensuráveis devem situar-se 

até 1/30 de uma polegada para mapas às escalas 1:20.000 ou maiores; e 1/50 de 

uma polegada para mapas a escalas menores que 1:20.000.16 Isto significa que 

quando vemos um ponto ou uma linha no mapa, temos a sua localização provável 

dentro de uma certa área.  

Na comparação efectuada entre estas duas cartografias e a Planta de Ordenamento, 

verifica-se uma grande dispersão nos valores dos erros (grandes desvios padrão). O 

mesmo acontece quando comparamos as duas cartografias quando sobrepomos vias e 

curvas de nível, mas a dispersão baixa bastante quando comparamos pontos cotados 

e finalmente atingimos valores muito pequenos de dispersão quando sobrepomos 

casas, podendo neste caso falar-se de erros padrão na ordem dos 2,2 metros. 

Os diferenciais dos erros encontrados poderão ser incluídos no cálculo das 

expropriações. Assim sendo, a probabilidade de, por exemplo, as casas se situarem 

dentro de um dado buffer é de Y %. 

                                                      
16 Extraído e traduzido de GASA – GRUPO DE ANÁLISE DE SISTEMAS AMBIENTAIS, 2005: Erro e 
incerteza em Sistemas de Informação Geográfica. Fontes de erro, métodos para gestão de incerteza (URL:  
http://gasa.dcea.fct.unl.pt/gasa/tig/AulaT8/erroincerteza.htm 
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7. DISCUSSÃO DOS IMPACTES DOS GAP’s NO 
PROCESSO DE EXPROPRIAÇÕES 
 

O presente capítulo resulta de uma reflexão dos dados obtidos no Capítulo 5, 

sendo abordado o impacto dos GAP’s no processo das expropriações. Por 

outras palavras, é feita uma avaliação ao nível das diferentes cartografias dos 

erros existentes e de que forma o conhecimento do erro pode evitar a sua 

propagação. É efectuada também neste capítulo uma pesquisa bibliográfica 

onde se tenta chegar a uma fórmula de cálculo de expropriação e se aborda 

novamente a nova legislação relacionada com este tema e alternativas às 

expropriações. 

As expropriações têm como base um valor médio para o terreno (cabe ao estado 

definir esse valor médio). É feita depois uma ponderação acima ou abaixo desse 

valor, como a seguir se irá constatar (recorre-se ao uso de letras “A”, “B”, “C”...para 

descrever o cálculo da formula). 

A indemnização tem de ser justa e, para o ser, tem que corresponder ao valor de 

mercado. O valor de mercado médio dos terrenos numa dada zona a expropriar à data 

da DUP pode ser calculado através dos valores médios praticados nessa zona. 

Evidentemente que o cálculo da indemnização por expropriação varia de acordo com 

as características e aptidões do terreno expropriado, como resulta da classificação do 

art. 25º, n.º 1, do CE: solo apto para a construção e solo apto para outros fins. Ora, o 

art. 26º, n.º 1, estabelece que o valor do solo apto para a construção se calcula por 

referência à construção que nele seria possível efectuar se não tivesse sido sujeito à 

expropriação.17 

No caso de solos aptos para construção, o PDM deverá estabelecer a relação entre a 

área bruta máxima acima do solo e a área total do terreno, de que resulta que o 

aproveitamento construtivo pode atingir o índice máximo de ocupação de 1:1 [A]. 

O artigo 26º, n.º 5 do CE refere que na determinação do custo da construção atende-

se, como referencial, aos montantes fixados administrativamente para efeitos de 

                                                      
17 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2004: Acórdão do Tribunal da Relação do Porto (URL: 
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/0/4fd9a4ae93bf58a380256f6b00360881) 
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aplicação dos regimes de habitação a custos controlados ou de renda condicionada 

[B]. Por sua vez, o art. 26º, n.º 6, consigna que “num aproveitamento 

economicamente normal, o valor do solo apto para a construção deverá corresponder 

a um máximo de 15% [C] do custo de construção, devidamente fundamentado, 

variando, nomeadamente em função da localização, da qualidade ambiental e dos 

equipamentos existentes na zona. A essa percentagem deve aditar-se um valor em 

percentagem de 0 a 10% [D], ao abrigo do n.º 7 do art. 26º, conforme os terrenos 

estejam ou não servidos pelas diversas infra-estruturas. 

Eventualmente poderá aplicar-se a dedução de uma percentagem para implantação de 

infra-estruturas no local [E]. 

No caso de haver uma parte de um terreno que não é expropriada, poderá existir a 

desvalorização da parcela sobrante [F], tendo de ser corrigido o valor da 

indemnização. 

O valor de cada m2 de terreno expropriado [G] será o que resultar da seguinte 

operação:  

[G] = {[A] x [B]} x {[C] + [D]}-[E] 

Multiplicando este valor pela área expropriada obtemos o valor a indemnizar pela 

área a expropriar [H], que poderá ser de [H] +[F]. 

 

No novo Código das Expropriações está prevista a possibilidade de as Assembleias 

Municipais declararem a utilidade pública da expropriação, para concretização de 

Planos de Urbanização ou Planos de Pormenor eficazes. Existe também a 

possibilidade de utilização da expropriação para consolidação de zonas de expansão 

habitacional definidas em PDM, bem como para resolução de problemas de imóveis 

degradados em centros históricos, ou terrenos expectantes em áreas infra-

estruturadas, em casos como sejam aqueles em que uma multidão de herdeiros 

impede a consumação da transferência de propriedade.18 

No sentido de minorar a predominância de instrumentos como a expropriação e as 

tensões que tem gerado, mecanismos alternativos poderão ser utilizados, 

nomeadamente a perequação, garantindo-se o princípio da justiça e da igualdade, 
                                                      
18 ANMP, 2002: XIII CONGRESSO da ANMP: Linhas Gerais de Actuação 2002 – 2005 (URL: 
http://www.anmp.pt/anmp/div2002/xiiicong/doc/lga.pdf) 
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podendo estes ser mais eficazes se estivermos em presença de informação precisa. A 

perequação é apontada na legislação como ferramenta para resolução de 

desigualdades entre planos, uma vez que estes são diferenciadores em relação ás 

futuras utilizações do território (Silva, 2005). 

De entre as diversas técnicas perequativas, nomeadamente o ‘benefício padrão’ por 

m2 de terreno, onde em primeiro lugar é avaliada a potencialidade construtiva de 

cada parcela em relação às restantes, sendo fixada depois uma fórmula para valorar e 

posteriormente fixar formas de compensação para desvios ao ‘benefício padrão’, 

nomeadamente a perequação de benefícios, perequação de encargos. 

Em complemento da Lei nº 168/99, que regulamenta o Código das Expropriações, o 

Decreto-Lei nº 125/2002 de 10 de Maio regula as condições de exercício das funções 

de perito e árbitro no âmbito dos procedimentos para a DUP e para a posse 

administrativa dos processos de expropriação previstos no Código das 

Expropriações. Desta forma é clarificada a forma e em que condições estes técnicos 

poderão exercer as suas funções, cuja prestação é determinante no processo das 

expropriações, estando sujeitos a observarem determinados princípios, 

designadamente o da imparcialidade. Trata-se de mais um contributo para que o 

processo expropriativo decorra de forma clara, para evitar desfasamentos entre 

aquele que faz e o que aplica. 

Para além deste contributo, bem como do importante papel que o novo Código das 

Expropriações (contestado por uns e elogiado por outros) acrescentou ao processo 

expropriativo, é também de realçar que as ferramentas SIG têm um papel importante 

não só na identificação desambigua das parcelas a expropriar, mas também na 

identificação de áreas de conflito resultantes de zonamentos incompatíveis bem 

como na própria construção de respostas para ultrapassar situações de tensão. 

Para que a informação geográfica possa ter um carácter vinculativo, deverá ser isenta 

de erros. Não deveria haver contradição na informação implícita para um mesmo 

local quando fosse feita a transposição da escala regional para a escala local e vice-

versa.  
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O que se verifica frequentemente para um dado local, é que quando passamos de um 

plano a nível regional para um plano a nível local, a informação não é coincidente, 

podendo advir daqui graves problemas a diversos níveis e com consequências graves 

ao nível do ordenamento do território, ambiental, urbanístico e outros, entre os quais 

ao nível expropriativo. A este nível, o facto de não haver informação precisa quando 

confrontadas as cartografias a diversas escalas, pode haver e verificam-se situações 

sociais graves, de injustiça social e de prejuízo para o erário público. Dos milhões de 

euros gastos anualmente com as expropriações, muitos poderiam ser poupados se no 

processo expropriativo se lidasse com informação cadastral precisa apoiada em 

informação geográfica de qualidade sem que houvesse contradição de informação 

quando se lida com informação geográfica a diferentes escalas.  

As informações às escalas regional e local não deveriam, quando sobrepostas, 

fornecer informação contraditória, mas complementar. A existência destes diferentes 

tipos de informação reveste-se de grande importância, tendo uma grande 

aplicabilidade na gestão do território pelos diferentes organismos. Verificam-se 

situações em que mais de metade do território de determinados municípios, ou das 

sedes de concelho, é colocado fora das responsabilidades de planeamento e 

licenciamento municipais, ficando as mesmas sob a alçada de organismos não 

vocacionados para o planeamento e gestão urbanística, como nos casos das áreas 

portuárias e aero-portuárias, áreas militares desactivadas ou em desactivação, áreas 

peri-ferroviárias, orla costeira, praias e zonas balneares, Parques e Reservas Naturais, 

áreas de R.A.N. e de R.E.N., de Rede Natura, com as suas Zonas de Protecção 

Especial e Zonas de Conservação Especial, outras zonas de protecção ambiental, 

etc.19 

Qualquer avaliação que se faça sobre o espaço deve ser acompanhada de uma 

estimativa da incerteza. A consideração da incerteza em SIG deverá ter em conta o 

cálculo da incerteza de cada uma das variáveis espaciais que fazem parte da base de 

dados. Deverá calcular-se a incerteza resultante à medida que se procede à 

                                                      
19 ANMP, 2002: XIII CONGRESSO da ANMP: Linhas Gerais de Actuação 2002 – 2005 (URL: 
http://www.anmp.pt/anmp/div2002/xiiicong/doc/lga.pdf) 
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combinação de dados espaciais. De uma maneira geral, para cada variável espacial 

deverá haver dois mapas: o mapa do valor esperado e o mapa da incerteza associada. 

Todos os valores de incerteza devem ser expressos como um desvio padrão da média 

dos dados.20 

Os GAP’s detectados no presente estudo e analisados no capítulo anterior dão-nos 

uma ideia das diferenças existentes entre cartografias a diferentes escalas e entre 

estas e informação de âmbito regional. 

A Planta de Ordenamento que foi uma das informações disponíveis para elaborar o 

presente estudo, tem um carácter vinculativo, pois faz parte do PDM de um 

determinado concelho. Na comparação entre esta Planta de Ordenamento e a 

Cartografia à Escala 1:5000 e entre a Cartografia Militar à escala 1:25000 foram 

detectados diversos GAP’s, o que torna problemático saber nesses locais qual o uso 

do solo e o que está previsto ou se o que está previsto entra em contradição com o 

existente. 

                                                      
20 Extraído de GASA – GRUPO DE ANÁLISE DE SISTEMAS AMBIENTAIS, 2005: Erro e incerteza em 
Sistemas de Informação Geográfica. Fontes de erro, métodos para gestão de incerteza (URL:  
http://gasa.dcea.fct.unl.pt/gasa/tig/AulaT8/erroincerteza.htm 
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8. CONCLUSÕES  

A informação geográfica não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta 

importante para facilitar o processo de tomada de decisão. Quando se trata de 

informação fiável pode ser algo de muito útil nesse processo. Esta tese centrou-se 

sobretudo na importância da existência de informação de qualidade. Porém, na 

prática, os utilizadores determinam a quantidade de informação a usar e como ela vai 

ser classificada em categorias apropriadas. Por vezes essa quantificação e 

classificação pode ser incorrecta, o que pode comprometer a capacidade do SIG para 

o fim a que se destina. 

Nas análises efectuadas em SIG, é muito pouco provável que a informação em cada 

layer tenha o mesmo grau de exactidão e precisão. Este facto constatou-se no 

presente trabalho quando foi feita a comparação dos diversos tipos de informação 

geográfica disponíveis. Por outro lado, o processamento conjunto de diversos 

conjuntos de informação pode induzir a propagação do erro até ao passo final da 

análise. 

Os erros encontrados neste trabalho nas comparações dos diversos tipos de 

cartografia têm como origem diferentes causas que advêm sobretudo do facto de as 

diversas fontes de informação terem sido elaboradas a diferentes escalas. Daí a 

importância da qualidade dos dados às diferentes escalas, bem como dos cuidados 

que se devem ter aquando da transposição da informação quando se passa da escala 

regional para a escala local e vice-versa. 

Tendo sido detectados os erros, bem como a sua quantificação e os desvios à média, 

tentou-se determinar um erro padrão que nos pode permitir entrar com a variável 

‘erro’ num posterior processo expropriativo. 

A determinação do erro padrão dentro de parâmetros conhecidos pode permitir-nos 

estruturar os dados da informação geográfica disponível, tornando-os fiáveis e 

confiáveis para a sua posterior utilização prática. 



 74

A qualidade dos dados de uma base cartográfica digital deverá atender às exigências 

dos cadernos de encargos e respeitar as normas internacionais quanto aos metadados. 

Por sua vez, os dados que compõem a informação geográfica deverão ser 

estruturados para que quando lidamos com informações a diferentes escalas não haja 

discrepâncias entre elas a diferentes níveis: gráfico, numérico e alfanumérico. 

É importante que quando se avançar para um processo expropriativo se saiba 

identificar os GAP’s, quantificá-los e que medidas se deverão tomar para que a 

expropriação decorra da forma mais justa, o que pressupõe o conhecimento e a 

quantificação dos GAP’s. 

Como foi referido no final do capítulo anterior, de uma forma geral os erros 

detectados na sobreposição das cartografias estudadas apresentam desvios padrão de 

2,2m quando comparamos as vias entre as cartografias às escalas 1:5000 e 1:25000. 

Os diferenciais dos erros encontrados poderão ser incluídos no cálculo das 

expropriações, através de um factor de ponderação que variando localmente se 

poderá encontra indexado a um erro médio padrão calculado. 

Tendo conhecimento dos erros, fazendo a sua identificação, bem como a respectiva 

quantificação e a identificação dos erros padrão, estamos em condições de, no 

processo expropriativo entrar em linha de conta com esses valores padrão, evitando-

se dessa forma que se exproprie, por exemplo uma parcela de terreno que se pensava 

ser edificável, tratando-se afinal de uma zona agrícola. 

Daqui se conclui que estando na posse de uma informação precisa podem prevenir-se 

problemas graves de contestação por parte dos expropriados, com o consequente 

ganho de prazos, não se criando situações de injustiça social, poderão evitar-se 

gastos de dinheiros públicos em expropriações baseadas em informações não 

correctas, evitando-se assim desvios imprevistos nos orçamentos destinados às 

expropriações. 
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1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS ORTOFOTOS DIGITAIS 2000 DO 
CONTINENTE (FONTE: INGA)   
 
• Fases da Produção dos ortofotomapas digitais 
1) Produção de uma colecção de diapositivos; 
2) Rasterização em scanner fotogramétrico; 
3) Importação e processamento dos pontos fotogramétricos; 
4) Aerotriangulação; 
5) Importação e processamento dos MDT; 
6) Rectificação diferencial dos fotogramas; 
7) Equalização e tratamento radiométrico; 
8) Corte das ortoimagens; 
9) Validação da coerência entre a cobertura vectorial e a série ortocartográfica; 
10) Gravação de CD. 
 
• Voo 
A cobertura aerofotográfica foi efectuada durante os meses de Maio e Junho de 2000, pela 
empresa ERFOTO e a base de referência para a sua obtenção foi a cartografia 1/25.000 do 
IGeoE (folhas 001 a 612), tendo as linhas de voo, sido realizadas de forma sucessiva e 
paralelas, e desenvolvidas na direcção Leste - Oeste, em ambos os sentidos. Em cada fila de 
folhas do IGeoE existem duas fiadas dispostas simetricamente em relação à quadrícula 
quilométrica, eixos Leste - Oeste. Foram efectuados disparos de 4 em 4 Km de modo a 
garantir um disparo no centro de cada ortofotomapa à escala 1/10000. 
 
A escala média da cobertura a Preto e Branco é de 1/43000 e a sobreposição longitudinal foi 
de 60% e a lateral de 40% a 35% de modo a assegurar um espaçamento entre fiadas 
consecutivas de 5 Km. 
A escala média da cobertura a cores naturais é de 1/35000 e a sobreposição longitudinal foi 
de 60% e a lateral de 15%. 
 
A parte deste voo efectuado com filme a Preto e Branco abrange as zonas de Entre Douro e 
Minho, Trás-os-Montes e Beira Interior e a parte do voo efectuado com filme a Cores 
Naturais abrange as restantes zonas do País.  
 
O tipo de filme utilizado foi um filme pancromático de alta resolução com extensão aos infra 
vermelhos próximo (AGFA Pan 50) o qual assegura uma resolução ao solo da ordem dos 50 
cm e um mínimo de 80 lp (par de linhas) por mm.  
 
• Ortofotomapas Digitais 
Os ortofotomapas resultantes foram produzidos à escala 1/5000, os quais abrangem uma área 
útil de 4 km × 2,5 km no terreno, ou seja, 10 Km2 e têm uma zona de sobreposição de 150 
m. 
O seu enquadramento corresponde à divisão de uma Carta Militar (à escala 1/25000 do 
IGeoE - Instituto Geográfico do Exército) em 16 partes iguais. 
 
• Nomenclatura dos Ortofotomapas 
É constituída por 8 caracteres com a estrutura LNCMEQQQ, onde: 
L: Letra “P” indica que se trata de um ortofotomapa do Continente a preto e branco e a letra 
“C” indica que se trata de um ortofotomapa do Continente a cores; 
NCM: Número da carta militar 1/25000 (varia de 001 a 612); 
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E: corresponde à extensão da carta 1/25000, os valores possíveis são: 0, A, B e C; 
QQQ: Quadrante 5000 (valores 1, 2, 3 e 4). 
 
• Enquadramento dos Ortofotomapas  
 
Carta Militar N.º 123 a cores à escala 1/5000: 
 

C1230110 
 

C1230120 
 

C1230210 
 

C1230220 
 

C1230130 
 

C1230140 
 

C1230230 
 

C1230240 
 

C1230310 
 

C1230320 
 

C1230410 
 

C1230420 
 

C1230330 
 

C1230340 
 

C1230430 
 

C1230440 
 

 
Carta Militar N.º 9A a Preto e Branco à escala 1/5000: 
 

P009A110 
 

P009A120 
 

P009A210 
 

P009A220 
 

P009A130 
 

P009A140 
 

P009A230 
 

P009A240 
 

P009A310 
 

P009A320 
 

P009A410 
 

P009A420 
 

P009A330 
 

P009A340 
 

P009A430 
 

P009A440 
 

 
 
• Resolução 
Foram produzidas duas colecções: uma colecção a 0,5 m por pixel e outra a 1 m por pixel, 
com RMSE de 2,5 metros. 
 
• Coordenadas 
O sistema de projecção cartográfica planimétrico é o sistema HAYFORD-GAUSS, datum 
geográfico Datum 73 do IPCC (Instituto Português de Cartografia e Cadastro), com 
translação de M= 200 Km e P= 300 Km de acordo com o critério adoptado para a carta 
1/25.000 do IGeoE e datum vertical Datum Altimétrico Nacional (Cascais). 
 
• Unidades 
Metro. 
 
• Formato 
Tiff não comprimido (compatível com Intergraph). 
 
• Actualizações 
São geralmente efectuadas de 5 em 5 anos, ou seja, a próxima actualização de toda a base 
cartográfica do Sistema de Identificação Parcelar deverá ocorrer em 2005.  
 
• Preço 
O preço base para a comercialização deste material é de 110€ + IVA (19 %)  por 
ortofotomapa digital. 
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2. EXEMPLO DE PLANTA PARCELAR DO INGA E RESPECTIVA 
INFORMAÇÃO ASSOCIADA (FONTE: INGA) 
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