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“A inovação no software, como em quase todos os outros tipos de inovação, requer a 


capacidade de colaborar e partilhar ideias com outras pessoas, e sentar e falar com os 


clientes, obter os seus comentários e perceber as suas necessidades.” 


- Bill Gates - 


 


 


“A tecnologia não é nada. O que é importante é que tenhas fé nas pessoas, que 


basicamente são boas e inteligentes, e se lhes deres ferramentas, elas vão fazer coisas 


maravilhosas com elas.” 


- Steve Jobs -  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 


(Ao abrigo da recomendação do CRUP) 


 


LUÍS MANUEL GONÇALVES BAPTISTA 


 


RESUMO 


 Para implementar um SIG, para além das pessoas, é necessário hardware, 


software e dados. Atualmente o hardware já tem capacidade para executar as tarefas 


mais exigentes e os softwares encontram-se estáveis. Isto deixa espaço para a 


melhoria da enorme quantidade de dados disponíveis. Com a crescente divulgação e 


utilização de informação geográfica nos mais diversos contextos, a qualidade dos 


dados, a sua integração e como os disponibilizar são as peças-chave para a boa 


utilização de um SIG. As políticas de modernização administrativa, orientadas para a 


administração pública, mas utilizadas também pelo setor privado, permitiram o 


incremento de informação digital passível de ser utilizada pelas empresas.  


 Este relatório de atividade profissional demonstra a importância da criação de 


ferramentas e métodos que possibilitem a geração de conteúdos digitais de qualidade 


para serem utilizados em SIG, bem como a importância da integração da informação 


de diferentes áreas funcionais numa infraestrutura de dados espaciais, permitindo que 


as decisões sejam tomadas com base em informação real e atual, maximizando o papel 


de apoio à decisão destas ferramentas. Por esse motivo, o percurso profissional do 


proponente enquadra-se no âmbito do Mestrado em Gestão do Território – Área de 


Especialidade em Deteção Remota e Sistemas de Informação Geográfica. 


 


PALAVRAS-CHAVE: Bases de Dados, Informação Geográfica, Modernização 


Administrativa, Ordenamento do Território, Redes de águas e saneamento, SIG 


Corporativo 
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PROFESSIONAL ACTIVITY REPORT 


(Under the CRUP recommendation) 


 


LUÍS MANUEL GONÇALVES BAPTISTA 


 


ABSTRACT 


 To implement a GIS, in addition to the people, it is necessary hardware, 


software and data. With the increase of hardware capacity and efficiency most 


demanding tasks are no longer a problem and the software is stable. That leaves room 


for improvement of the mass increase of data available, creating a necessity of data 


entry policy’s much more complex. With an unprecedented growth of geographical 


information use in several contexts, the data quality, its integration and how to make it 


available are the key for the good use of a GIS. Administrative modernization politics, 


with a focus on public administration, but also used by the corporate sector, allowed 


the increasing of digital information available to corporations. 


 This professional activity report demonstrates the importance of creating tools 


and methods to make possible the generation of quality digital contents to be used by 


GIS as well as the importance of the data integration from different functional areas in 


a spatial data infrastructure, allowing the decision-making process to be supported by 


real and actual information, maximizing the role of these tools in that process. For 


these reasons, the proposer's professional course is framed in the extent of the 


Master's degree in Administration of the Territory - Specialty in Remote Sensing and 


Geographical Information Systems. 


 


KEYWORDS: Databases, Geographic Information, Administrative Modernization, Land-


use Planning, Corporative GIS, Waste & Wastewater Networks 
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INTRODUÇÃO 


"Tudo está relacionado com tudo o resto, mas 


coisas próximas estão mais relacionadas do que 


coisas distantes." (Tobler, 1970) 


 


 Desde os primórdios da humanidade que o Homem procura explicações e 


causas para os fenómenos, procurando justificações naquilo que está próximo e que os 


possa explicar. A Primeira Lei da Geografia, de Waldo Tobler, estabelece os princípios 


da dependência espacial dando origem ao que veio a ser denominado por Análise 


Espacial que se tornou a função primordial dos SIG, permitindo estudar de forma 


concreta um conjunto de fenómenos que se refletem num espaço geográfico. A gestão 


do território, espaço geográfico, é cada vez menos feita apenas por organismos 


públicos. A crescente gestão privada de serviços vitais ao funcionamento da sociedade 


(água, eletricidade, telecomunicações) obriga a que o Estado consiga reunir um 


conjunto de dados provenientes de diferentes fontes, passíveis de serem tratados em 


conjunto na elaboração de Instrumentos de Gestão do Território. 


 Embora atualmente a informação geográfica seja utilizada em inúmeros 


contextos, nomeadamente em aplicações instaladas em dispositivos móveis, “as áreas 


técnicas e científicas onde a utilização de aplicações informáticas, o recurso à análise 


geográfica e à cartografia eram de uso corrente, são aquelas que hoje dominam a 


utilização dos SIG, por exemplo: planeamento e gestão do território, ambiente, projetos 


e gestão de infraestruturas, etc.” (Julião, 2001, p. 143). É precisamente nestas 


temáticas que incidem os projetos descritos neste Relatório de Atividade Profissional 


(RAP): infraestruturas, monitorização ambiental, processos em áreas de servidão, 


todos eles necessários para fornecer ou cumprir requisitos definidos por Instrumentos 


de Gestão do Território (IGT). A importância das infraestruturas é referida no artigo 3º 


da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei nº48/98 


de 11 de Agosto, 1998) onde no primeiro ponto dos objetivos se refere a necessidade 


de ”reforçar a coesão nacional, organizando o território, corrigindo as assimetrias 
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regionais e assegurando a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às 


infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas”. 


 A qualidade do ambiente e das infraestruturas é algo que não é facilmente 


mensurável, ou mesmo identificável, pelo cidadão comum a menos que atinjam um 


elevado estado de degradação: as infraestruturas, por tipicamente se encontrarem 


enterradas e não serem visíveis; a qualidade do ambiente por não ser imediatamente 


captado pelos sentidos. Esta “invisibilidade” dos fenómenos torna urgente a 


necessidade de serem monitorizados e cuidados para evitar que atinjam situações de 


perigo para a saúde pública. Para obter estudos fiáveis é necessário que existam 


conteúdos digitais de qualidade e confiáveis, ideia reforçada com a criação de grupos 


de trabalho para as Tecnologias de Informação e Comunicação, planos estratégicos de 


redução de custos e toda uma dinâmica de modernização administrativa e redução do 


uso do papel. O resultado destas orientações vai gerar uma enorme quantidade de 


dados, fundamentais para o enriquecimento da informação produzida pelos Sistemas 


de Informação Geográfica (SIG). 


 Este RAP está descrito numa perspetiva de implementação e utilização de SIG 


em contexto empresarial. A sua implementação nas empresas estende-se para além da 


perspetiva académica de ferramenta de análise espacial. Em contexto empresarial, 


com destaque em grandes empresas ou instituições, a aplicação de uma determinada 


metodologia para chegar a um resultado é quase o último passo na cadeia de 


implementação e utilização do SIG. Antes disso há todo um percurso de criação da 


infraestrutura de dados espaciais, de definições de códigos e regras de produção de 


conteúdos, de análise de fluxos de trabalho interno e externo, um cuidado 


permanente na manutenção da informação e na criação de conteúdos que sejam do 


interesse dos diferentes utilizadores, em toda a sua transversalidade, e que garantam 


a qualidade da informação produzida. Tudo isto sem esquecer a necessidade de 


formação, imprescindível para que o sistema tenha utilizadores capazes. Quanto mais 


usam, mais exigentes se tornam, resultando num sistema mais completo e eficaz com 


reflexo correspondente nos resultados obtidos. 


 Em relação à atividade profissional exercida, são apresentados os certificados 


correspondentes no anexo II. Exceções feitas à CME – Construção e Manutenção 
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Eletromecânica e à Oniway, empresas nas quais estive entre 1998 e 2003. A CME 


recusou-se a emitir um comprovativo de scritivo de funções e a Oniway extinguiu-se 


em 2003. Na CME participei nos projetos de digitalização da rede elétrica da s cidades 


do Porto e Leiria após o que fui colocado na Edinfor/Oni para a realização da proposta 


de concurso a uma licença de operador de telecomunicações fixas. Na Oniway estive 


de 2001 a 2003 onde fui responsável, primeiro pela componente de planeamento e de 


cartografia a integrar na proposta para atribuição de licença de telecomunicações 


móveis (3G/UMTS) e, após a obtenção da licença, pela implementação do SIG para 


acompanhamento do rol-out de cobertura da rede. 


 Por fim, para uma melhor leitura deste RAP, alguns apontamentos quanto à 


forma: Designações de tecnologias e instituições são referentes à época em que os 


projetos foram realizados, isto é bastante pertinente em relação a órgãos oficiais com 


grande rotatividade de designações. Algumas das imagens apresentam textos 


deliberadamente ilegíveis por razões de acordos de confidencialidade para com os 


clientes e de privacidade para com os utilizadores dos sistemas. 


 Perante o exposto, apresento as atividades profissionais por mim exercidas e 


descritas neste relatório a ser apresentado ao abrigo da Recomendação CRUP, no 


âmbito do curso de 2º ciclo em Gestão do Território, área de especialização em 


Deteção Remota e Sistemas de Informação Geográfica.  


 


Figura 1 - Áreas de desenvolvimento no percurso profissional 


Alguns dos projetos em que participei podem ser incluídos em várias das áreas 


de desenvolvimento indicadas. Para uma melhor organização e coerência temática, 


partes desses projetos são divididas pelos diferentes capítulos, permitindo identificar 


temporalmente as alterações tecnológicas. No entanto, recomenda-se uma leitura 


abrangente, tendo em conta que todas as áreas de desenvolvimento são partes 


integrantes de projetos SIG. 
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O plano do RAP, após o Enquadramento tecnológico e antes das Conclusões, é 


composto por quatro partes distintas:   


 Produção e Representação Cartográfica, em contexto analógico e digital, 


na medida em que a forma de produzir e apresentar a informação 


condiciona a forma como esta é percecionada; 


 Projetos SIG, desenvolvidos em diferentes áreas de negócio; 


 Modernização Administrativa e Bases de Dados, como elementos 


fundamentais para a produção e manuseamento de conteúdos SIG; 


 Atividades formativas e de comunicação tanto na perspetiva do 


formador/orador como de formando. 


 Após as conclusões são apresentados os anexos comprovativos da experiência 


académica e profissional, formações específicas, participações em seminários e 


conferências e ações de comunicação. No Anexo VI são apresentados elementos 


utilizados no projeto no SMAS de Sintra. 
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I. ENQUADRAMENTO TECNOLÓGICO 


 Um SIG é o instrumento por excelência para proceder à análise de fenómenos 


territoriais complexos e multidisciplinares, pois reúne um conjunto de ferramentas 


para “coletar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais do mundo 


real” (Burrough, 1986, p. 32). Esta definição, restrita ao aspeto funcional e ao contexto 


em que é utilizado, pode ser complementada como sendo também um “sistema de 


apoio à decisão que envolve a integração de dados espacialmente referenciados, num 


ambiente de resolução de problemas” (Cowen, 1988, p. 9). Em simultâneo, ao 


georreferenciar e representar a informação, é criada uma percepção da realidade que 


possa ser entendida pelos seus utilizadores. 


 A evolução dos SIG está diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico. 


Os primeiros projetos, nas décadas de 1960/70, centravam-se no inventário de terreno 


(Department of Forestry, 1965) e demografia possibilitando a definição de áreas 


florestais, urbanas, tipos e usos de solo que, cruzados com dados climatéricos e 


orográficos, permitiram determinar as melhores culturas a explorar. A falta de dados 


geográficos de qualidade dificultaram a adoção dos SIG como ferramenta de trabalho 


fiável, mas o aumento da capacidade de processamento, de memória e das 


potencialidades gráficas dos computadores, a par com o crescimento do número de 


satélites que foram lançados para o espaço, tornou mais simples a obtenção e 


manuseamento desta informação. As imagens satélite fizeram crescer os projetos de 


deteção remota e de análise espectral dando inputs aos SIG que, já na década de 1970, 


conseguem trabalhar tanto dados vetoriais como raster. Se na década de 1980 


surgiram os primeiros microprocessadores e softwares SIG comerciais, possibilitando 


um mais fácil acesso das empresas e instituições a este tipo de sistemas, no final da 


década seguinte já os dados topográficos e cartográficos passam a ser obtidos com 


facilidade, ainda que dispendiosos. Foi necessário democratizar o acesso aos dados de 


GPS para que as precisões pudessem aumentar de metros para centímetros e só no 


século XXI é que imagens satélites provenientes de programas de Observação da Terra, 


como Landsat e LiDAR, se tornam disponíveis gratuitamente aos utilizadores. Esta 


abertura de acesso aos dados gera uma nova revolução nos SIG: os dados são de 


utilização pública sem custos. Graças a isso, começam a surgir softwares também eles 
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públicos e sem custos de licenciamento, desenvolvidos numa base colaborativa, online 


(gisgeography, 2016). 


 Se a evolução tecnológica permitiu o crescimento da informação e de softwares 


disponíveis ao público em geral, também criou uma nova interação do público com a 


geografia e os conceitos de localização. O sucesso de aplicações como Google Maps, 


acessíveis em computadores pessoais e dispositivos móveis, elevaram a noção de 


localização a um elemento quotidiano. As aplicações móveis com recurso a sistemas de 


localização (location based systems), sejam meramente geográficas (rotas, percursos, 


localizações) ou geossociais (foursquare, zomato, instagram) são o tipo de aplicações 


mais utilizadas pelos consumidores e as que têm uma mais elevada taxa de penetração 


em todas as faixas etárias (Lansky, 2017) revelando o seu sucesso na sociedade atual.  


No início de século XXI, a informação espacial adquiriu uma relevância, projeção e 


penetração na vida quotidiana, como nunca tinha acontecido antes. Esta possibilidade 


de termos a informação na mão impele a sociedade a querer saber tudo, no momento 


em que precisa. Com a integração de internet, telefones móveis, fibra ótica, redes sem 


fios e elevada capacidade de processamento e de transmissão de dados, no atual 


modelo social o acesso à informação passou a ser simples. Mas esta simplicidade aos 


olhos do utilizador, esconde uma complexa estrutura de dados e de comunicações, 


assente em formatos e protocolos, quase sempre residente em bases de dados, 


existam elas isoladas para dar suporte a aplicações simples ou integradas em mega 


clusters de apoio a complexos sistemas cruzados. 


 A utilização de bases de dados permite que a informação esteja centralizada 


logicamente, facilitando o acesso aos dados e à sua consulta, reduzindo a duplicação 


de informação e promovendo um conjunto de regras para minimizar a redundância e 


garantir fiabilidade e coerência. As bases de dados espaciais, ou com extensão 


espacial, permitem não só o armazenamento de objetos espaciais ou geometrias 


(substituindo ou complementando a informação em sistema de ficheiros) como 


incluem um conjunto de métodos e funções de análise espaciais e geoprocessamento. 


A gestão e o ordenamento do território têm sido o campo de crescimento dos 


SIG pois permitem incluir diversos contextos na análise de uma decisão. Brevemente 


todos os IGT serão disponibilizados em formato digital, acedendo-lhes via webservices 
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(WMS e WFS, principalmente). As decisões de gestão e ordenamento territorial são 


fruto da aplicação de políticas públicas que se pretendem ver implementadas. A 


criação destas políticas foi, durante a década de 1970, feita de acordo com uma 


perspetiva top-down (Wildavsky & Pressman, 1973), com os legisladores a definirem o 


que deveria ser implementado a nível local, mas a diferença entre o que era proposto 


e o que era executado era tão grande, que na década seguinte a tendência inverteu. As 


políticas são agora analisadas pelos seus executantes a nível local e vão subindo na 


hierarquia legislativa considerando os atores públicos e privados e tendo em conta a 


participação e envolvimento de cada um deles, com o mínimo de conflitualidade. Para 


reforçar esta política de governação multinível, com vista a uma maior interação entre 


o cidadão e a União Europeia, o Tratado de Lisboa promove a coesão territorial, 


defendendo um desenvolvimento que não comprometa a identidade nacional, 


regional e local   


“através da promoção de uma abordagem funcional do desenvolvimento 


integrado dos territórios, considerados como espaços de vida dos cidadãos, 


desenvolvendo políticas ‘de base territorial’ através da coordenação 


transetorial das políticas e da governação a vários níveis, do nível local ao 


europeu, através do reforço do conhecimento dos territórios, para orientar o 


respetivo desenvolvimento e cooperar a fim de reforçar a integração europeia” 


(Comissão Europeia, 2017).  


Se os SIG primavam pela transversalidade, pela capacidade de fazer uma 


análise horizontal dos fenómenos, passou a ser introduzida também uma análise 


vertical que deve ser feita de acordo com o nível de intervenção de cada um dos 


participantes, criando novos patamares de informação. Ressalva-se aqui a 


multidisciplinariedade dos SIG que, para serem eficazes, devem ser modelados com a 


participação de todas as áreas de negócio que interajam com ele. Dos quadros de 


gestão ao atendimento ao público, todos devem expor o funcionamento dos seus 


workflows de trabalho para que o SIG, ao substituir esses fluxos, não crie uma rutura 


prejudicial à sua utilização plena. 


Numa sociedade cada vez mais tecnológica, o aumento da intervenção do 


cidadão é feito através de tecnologias, tendencialmente móveis, que permitam a 
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participação em tempo real, estabelecendo um canal entre este e o organismo ou 


entidade responsável por determinada situação sobre a qual pretenda intervir. Para 


que isso seja possível, é necessário que o cidadão saiba manejar as tecnologias que 


estão ao seu dispor e que haja informação de acesso livre para que, localmente, 


possam ser desenvolvidas aplicações e soluções orientadas à resolução de problemas 


mais ou menos específicos. Na atualidade, duas das preocupações globais mais 


prementes prendem-se com as preocupações ambientais como as alterações 


climáticas, a pegada ecológica e a sustentabilidade dos recursos energéticos e com o 


crescimento das cidades. De acordo com as projeções da World Health Organization, a 


percentagem de população portuguesa a viver nas cidades em 2050 será superior a 


75% (World Health Organization, 2016), com um crescimento médio mundial de quase 


70%. É neste cenário de desenvolvimento e participação tecnológica que surge o 


conceito de “cidade inteligente”, “uma cidade que procura responder às necessidades 


de quem nela vive, trabalha ou a visita de forma sustentável e eficaz, garantindo o seu 


desenvolvimento e a coesão social, ao mesmo tempo que promove uma utilização mais 


eficiente dos recursos e responde aos desafios das alterações climáticas (…) Todos os 


seus habitantes têm uma visão de cidade, enquanto território e enquanto comunidade. 


Deste modo, todos eles podem e devem dar o seu contributo para a sua construção e 


dinamização.” (Neto, 2017, p. 8). Para atingir este objetivo, as redes e serviços 


tradicionais devem ser tornados mais eficientes através da utilização de tecnologias 


digitais e telecomunicações, em benefício dos seus habitantes e empresas, indo de 


encontro às suas necessidades, sem conflituar com a componente humana e social.  
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II. PRODUÇÃO E REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA 


Desde as primeiras representações de mapas, anteriores à escrita, que estes 


servem para o Homem saber o seu lugar no mundo e no meio que o rodeia. Gravados 


na pedra ou em madeira, desenhados em papiro ou em papel, o mapa representava 


uma realidade, num momento, a uma escala específica. O conhecimento do mundo 


ampliou-se, a capacidade de desenho melhorou, a noção de espaço complexificou-se e 


os mapas tornaram-se mais pormenorizados. A invenção da imprensa, por Gutenberg 


no séc. XV, permitiu que os mapas passassem a ser partilhados por mais pessoas, 


ampliando a importância do espaço como matéria do saber e potenciando a invenção 


de novos instrumentos e técnicas de representação. O aumento do número de mapas 


conjugado com os avanços da ciência, da engenharia e da tecnologia e potenciados 


pela revolução industrial no séc. XIX, tornou imperativa a criação de convenções 


cartográficas, uma linguagem comum que permitisse qualquer pessoa ler qualquer 


mapa. Estas convenções, usadas na produção de cartografia a diferentes escalas são 


um elemento preponderante para facilitar a sua leitura. A definição dos elementos a 


representar, sua forma, cor e dimensões devem ser adaptados de acordo com a escala 


de representação, mas existem outros fatores que influenciam a legibilidade (da Silva, 


da Silva, Chagas, & Castro, 2014, 6, pp. 633-634): o nível cognitivo ou educativo do 


utilizador, porque cada um tem a sua forma de olhar o mundo de acordo com o que 


aprendeu e dos seus próprios interesses; quem produziu o mapa, apesar do dever da 


imparcialidade, reflete de forma direta ou indireta as influências da instituição, 


organização ou ideologias defendidas; a tecnologia usada condiciona a resolução e a 


precisão representadas; quanto mais se sabe do fenómeno a ser representado, maior 


a possibilidade de gerar nova informação a apresentar; por fim, mas não menos 


importante, a capacidade do utilizador compreender o mapa é o passo final para o 


culminar da sua boa execução pois é esse o intuito final dos mapas e quem os produz 


deve ter em conta todos os fatores anteriormente citados. Enquanto a produção e 


representação cartográfica oficial está perfeitamente definida (em Portugal pelo 


catálogo de objetos disponibilizado pela Direção Geral do Território) de forma a 


simbolizar os elementos na superfície do planeta, em determinados casos esta 


convenção cartográfica pode ser subvertida se pretendermos evidenciar um 
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fenómeno, atingir um público específico ou representar fenómenos espaciais que não 


têm lugar no catálogo de objetos standard. A cartografia do corpo humano, o 


mapeamento do cérebro, mapas de fluxos, mapas distorcidos, para citar apenas 


alguns, embora não se encaixem nas representações normalizadas devem seguir 


princípios de boas práticas e de fiabilidade de informação. 


A atual capacidade tecnológica e de computação permitem apresentar 


webmaps em monitores de computador nos quais o utilizador pode selecionar o que 


quer ver, como quer ver e por vezes criar os seus próprios objetos geográficos 


recorrendo a ferramentas de análise espacial ou geoprocessamento. Ainda assim, a 


estrutura e representação da informação de base deve ser definida previamente, 


salvaguardando que alguns utilizadores não terão o conhecimento e a disponibilidade 


para alterar ou gerar nova informação. Por outro lado, a informação espacial tem cada 


vez mais utilizadores mais informação digital, mais dados a trabalhar e mais pessoas e 


ferramentas para o fazer. A produção de mapas já não se limita à representação da 


superfície, mas à caraterização dos mesmos com atributos que tornem a análise, e 


consequente geração de nova informação, mais completa e enriquecedora, para 


melhorar a perceção dos fenómenos e criar nova informação e mais conhecimento. 


O meu percurso profissional no mundo da Informação geográfica deu-se em 


1993 numa empresa de produção de cartografia em Lisboa (Artop – Aerotopográfica, 


Lda) onde trabalhei seis anos. Nesse período estive envolvido em projetos de desenho 


CAD desde traçados de perfis transversais e longitudinais da linha do norte (REFER), a 


fotogrametria arquitetural ou levantamentos topográficos, mas ao longo do tempo, os 


projetos em permanência eram referentes à produção de cartografia para, ou com 


base em, as Séries Cartográficas Nacionais (SCN) 1:10 000 e 1:2 000. Maioritariamente 


produzida à escala 1:10 000, com especificações técnicas e catálogos de objetos 


próprios, mas também a escalas maiores. Para estas foram “utilizadas as 


especificações técnicas consideradas para a produção da cartografia 1: 2 000, com o 


mesmo catálogo de objetos e tendo em conta os valores de exatidão posicional e 


temáticas consideradas na tabela” (DGT, Regulação da Cartografia, 2017).  
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2.1 Produção Cartográfica 


As SCN consistem na cartografia vetorial, produzida de acordo com um 


conjunto de normas definidas pela entidade responsável (IPCC, IGP, DGT ou outro), 


para uma escala definida, com garantia de qualidade e uniformidade para todo o 


território nacional para que possa ser utilizada em SIG e na produção de IGT. De 


acordo com as normas técnicas de produção e reprodução de cartografia e 


ortofotocartografia (DGT, 2013, p. 3), é composta por um Modelo Numérico de Terreno 


(MNT) de onde são gerados outros dois modelos: o Modelo Numérico Cartográfico 


(MNC) que é produzido de forma bidimensional com o objetivo de representar uma 


dada cobertura de acordo com as convenções cartográficas em vigor, e o Modelo 


Numérico Altimétrico (MNA) orientado para a informação do relevo e com vista à 


produção de Modelos Digitais de Terreno. A estes juntam-se ortofotomapas e saídas 


gráficas por folha de cartografia vetorial. O MNT é estruturado hierarquicamente em 


Domínio (2D e 3D), Subdomínios, Famílias e Objetos. Como elemento mais pequeno 


desta cadeia hierárquica, é no elemento “objeto” que é estabelecida a sua forma de 


representação e respetivo código de identificação. 


No processo de criação de cartografia a diferentes escalas e para diferentes 


concelhos continentais (Braga, Miranda do Corvo, Penela, Vila Nova de Poiares, 


Montemor-o-Velho, Terras de Bouro, Esposende, etc.), fui intervindo em diferentes 


fases do processo produtivo.  


 


Figura 2 - Produção cartográfica 


Este processo inicia-se com a organização das fotografias aéreas, neste caso 


obtidas através de uma empresa externa, com vista à delimitação da cobertura 


cartográfica. As fotografias aéreas devem ter uma sobreposição de 60% 


longitudinalmente (ao longo da linha de voo) e 30% de sobreposição com a fiada 


adjacente. Em cada uma destas fotografias são identificados visualmente pontos 


notáveis ou relevantes que possam ser localizados no terreno, denominados Pontos 
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Fotogramétricos (PF). Para cada fotografia são identificados um mínimo de seis (6) PF 


dos quais pelo menos quatro (4) se devem repetir nas fotografias adjacentes.  


Com estes pontos são feitas deslocações ao terreno para proceder à sua 


georreferenciação, tipicamente com recurso a tecnologia GPS. Um ou mais locais são 


selecionados para posicionar a estação base, ligada à Rede Geodésica Nacional, e que 


se mantem ligada durante toda a sessão de trabalho. Um segundo nível de rede 


auxiliar é montado por toda a área da cobertura fotográfica, com aparelhos 


estacionados por períodos de tempo suficientes para garantir uma boa precisão, 


embora seja sempre possível executar posteriormente uma correção diferencial. Os 


restantes PF são georreferenciados segundo o método clássico, antigamente com 


teodolito, mais tarde com recurso a estação total, a partir das coordenadas das redes 


anteriormente criadas. São estes pontos que vão permitir que as fotografias sejam 


georreferenciadas, criando pares estereográficos. Cada um destes pares de imagens irá 


ser usado nuns aparelhos chamados restituidores.  


O processo de restituição fotogramétrica, ou estéreo-restituição, era à época 


feito com restituidores analógicos analíticos Wild A-7. Os primeiros restituidores 


geravam saídas em papel, mas com a introdução de software no processo de 


restituição surgiram os restituidores analíticos. Nestes, a captação da informação é 


feita de forma analógica, com o operador a desenhar os elementos cartográficos com 


recurso a manivelas (coordenadas X,Y) e pedal (coordenada Z), mas onde o resultado é 


reproduzido em software digital, em vez de papel, permitindo uma correção mais 


simples e imediata. O resultado deste processo de restituição, em ficheiros CAD, é 


encaminhado para a fase de edição e validação digital. Em cada par fotográfico, a 


restituição é feita apenas na área de sobreposição das duas fotografias, 


correspondendo o mais possível à zona central da imagem para reduzir o efeito de 


distorção provocado pelas lentes. Ambas as imagens são colocadas em pratos 


transparentes e devidamente calibradas para que o operador, através das óticas, possa 


ter uma visão tridimensional (estereoscópica) que permita o traçado dos elementos 


cartográficos, tanto bidimensionais como tridimensionais. 
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Figura 3 - Restituidor analógico Wild A-7 


O controlo da coordenada Z é o processo mais difícil, obtido com qualidade 


apenas por operadores experientes pois implica que a marca visível, que funciona 


como cursor, se mantenha exatamente ao nível do terreno não podendo estar mais 


acima (a flutuar) ou mais abaixo (enterrada) com repercussões nos valores altimétricos 


e consequente erro na informação topográfica e na geração do MNA. Em meados da 


década de 1990 surgiram os primeiros restituidores digitais como a ImageStation da 


Intergraph ou o DPW (Digital Photogrammetry Workstation) da Leica que, apesar de 


não conseguirem a qualidade de imagem dos modelos analógicos, trouxeram 


benefícios em termos de custo, mobilidade (mais pequenos e mais leves), rapidez (as 


imagens podem ser usadas em bloco e a sua substituição é automática) e melhorias 


técnicas como a eliminação da paralaxe entre a imagem e a marca flutuante, a 


eliminação da calibração interna ou a redução da fadiga do operador que passou a 


utilizar uns óculos semelhantes aos utilizados nas salas de cinema 3D  (A Fotogrametria 


é definitivamente digital, 1998). Tudo isto foram fatores que contribuíram para um 


aumento de produtividade, tornando os restituidores analógicos obsoletos.  


 


Figura 4 - Restituidor digital 
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Esta evolução libertou a produção cartográfica da necessidade de grandes 


espaços com infraestruturas praticamente inamovíveis, permitindo uma maior 


facilidade em executar estes processos, vindo mesmo a ser possível realizá-los à 


distância, a partir de instalações descentralizadas. 


O resultado obtido pela restituição é então enviado para edição. O trabalho do 


editor consiste em corrigir e aperfeiçoar o resultado do desenho produzido na fase 


anterior. Para além de garantir que o resultado obedece às especificações do MNT, 


algumas das principais edições consistem em correção de ângulos de edificações, 


eliminação de erros de desenho como overshoots e undershoots, correção de direções 


de digitalização, fechar de áreas, quebrar linhas em interseções, garantir a coerência 


das coordenadas altimétricas ou aplicar topónimos e simbologia. 


Após uma primeira fase de edição, as dúvidas que surgem são enviadas para 


completagem, processo que consiste em deslocações ao terreno para confirmar ou 


identificar situações que não sejam suficientemente esclarecedoras nem após o 


trabalho de restituição nem pela observação das fotografias aéreas. Os casos são 


diversos, consoante a escala a representar, e podem consistir em verificar se um muro 


é de alvenaria ou pedra solta, o número de degraus de uma escadaria ou alguma 


informação que se apresente oculta na fotografia devido a sombras ou nuvens. 


Com o processo de edição concluído, iniciava-se a multi-codificação. Esta 


consiste em atribuir códigos, definidos no catálogo de objetos do MNC, a cada objeto 


para que este possa ser identificado no seu domínio, subdomínio e família, mantendo 


a continuidade da informação e a coerência geométrica dos dados, sem interrupções 


ou inconsistências. Como cada segmento pode pertencer a diferentes domínios ou 


seja, um muro pode ser simultaneamente um muro, um limite de estrada e um limite 


agrícola, são atribuídos todos os códigos a esse segmento. Com esta multi-codificação 


é possível obter uma topologia correta em todos os ficheiros de Domínio. De acordo 


com este exemplo, o mesmo segmento, estará presente nos três ficheiros produzidos, 


referentes aos domínios de construções, vias de comunicação e limites agrícolas e 


florestais. 


Para produzir estes ficheiros, são isolados os layers com os códigos que 


compõem cada Domínio e procede-se à sua validação em termos de topologia e de 
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altimetria. Nos domínios 2D todos os elementos devem constar com cota zero e nos 


domínios 3D deve ser garantido que curvas de nível e planos de água não têm picos 


altimétricos e que as linhas de água apresentam um traçado descendente. 


É a partir dos ficheiros de Domínio em 3D (Geodesia, Fotogrametria, Altimetria, 


Hidrografia) que é gerado o MNA, através de ferramentas de geração de Modelos 


Digitais de Elevação, que pode ser apresentado em formato raster onde cada pixel 


inclui uma informação altimétrica ou grid onde essa informação é guardada num 


elemento pontual. 


Ao contrário do que era prática corrente à data, a introdução da multi-


codificação não ocorria desde o início do processo, mas apenas no final. Durante o 


processo de restituição, o traçado dos vetores era feito apenas com um código que 


correspondia habitualmente ao elemento de maior extensão ou repetição (edifícios, 


estradas, linhas de água, etc.). Esta opção metodológica tinha origem em dois 


princípios: o primeiro, de teor tecnológico, prendia-se com a utilização de um software 


CAD (Atlas KLT, USA) que não permitia a multi-codificação. O segundo era de base 


económica, e adotava os princípios do Fordismo e do trabalho em série, defendendo 


que a restituição é um trabalho mais especializado e com menos operadores, logo 


deveria ser maximizada a restituição. A constante paragem para mudança de códigos 


quebrava o ritmo de produção e obrigava a um permanente reajuste visual 


considerado causador de maior cansaço e, por consequência, do aumento de erros 


principalmente dos valores altimétricos. Assim, a restituição era feita apenas com um 


código por vetor e após a edição estar completa, o processo de multi-codificação era 


realizado em série, recorrendo a filtros de visualização por layers e cores e a updates 


automáticos dos códigos. Ao especializar o trabalho de cada operador, cada um 


adquiria um conhecimento mais completo sobre as tarefas que executava e 


desenvolvia métodos e mecanismos de autovalidação do trabalho realizado. 


2.2 Representação Cartográfica Analógica 


No processo anteriormente descrito, a produção de cartografia tem como 


objetivo principal a criação de elementos vetoriais topologicamente corretos para 


integração em SIG contudo, é uma informação que também serve de base para a 
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produção de cartas em papel. É com vista à impressão em papel, num formato 


estático, que são definidas as especificações técnicas de representação para as 


diferentes escalas (equidistância das curvas de nível, tamanho das fontes, 


espaçamento de padrões, tamanho da simbologia, etc.). Como a representação de um 


elemento não pode ser reduzida indefinidamente mantendo a sua forma original, a 


utilização da generalização cartográfica permite que objetos de menor importância 


possam ser omissos ou representados de forma simbólica à medida que a escala 


aumenta). Segundo (Lopes, 2005, p. 17), referindo-se a “Customisable Line 


Generalization using Delaunay Triangulation” (Jones & Poorten, 2003), a generalização 


cartográfica pode ser dividida em duas categorias: 


 A generalização semântica – baseado na escolha inicial da informação relevante 


a ser apresentada no mapa, é utilizada recorrendo à transformação de 


atributos através de operadores de generalização como a classificação (utilizar 


a classe “pomar” em vez de cada tipologia de árvore de fruto) ou a agregação 


(representar uma mancha de edificado em vez dos edifícios individualizados);  


 A generalização geométrica – baseada na manipulação das caraterísticas 


gráficas dos objetos representados no mapa, tanto pode passar pela redução 


de vértices de determinado elemento (simplificação e suavização), como pelo 


colapso de elementos devido à dificuldade de visualização a escalas pequenas 


(as margens de um rio ou estrada serem colapsadas num único elemento 


linear) ou o deslocamento, frequentemente utilizado ao aplicar os textos 


toponímicos, para evitar a sobreposição e ocultação de informação relevante. 


No caso das SCN estas definições estão perfeitamente estabelecidas através 


dos catálogos de objetos e cadernos de encargos, mas noutras produções 


cartográficas, nem sempre isso acontece cabendo ao cartógrafo ou desenhador avaliar 


qual a melhor forma de generalizar a informação apresentada. Em alguns casos de 


generalização para escalas muito mais pequenas e com atributos associados, a 


generalização de atributos, integrada na generalização semântica, pode ser um recurso 


a utilizar, implicando a transformação da informação alfanumérica. Usando um 


exemplo simples, ao representar um mapa de Portugal numa folha A4, a 


representação dos limites das freguesias resulta ilegível, principalmente no norte do 
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país onde serão representadas como uma mancha opaca devido ao seu reduzido 


tamanho. Neste caso, a generalização pode passar pela agregação das freguesias ao 


nível do concelho ou mesmo do distrito tornando legível a informação para aquela 


escala de representação. 


 


2.3 Representação Cartográfica Digital 


Como vimos, uma das suas funções primordiais das especificações para geração 


de cartas para a SCN é a criação de cartografia vetorial que possa ser aplicada em SIG e 


publicação de mapas analógicos. Com os mapas em papel a caírem em desuso, vão 


sendo substituídos pela publicação de informação sintetizada em sítios na web, 


aplicações geográficas ou de localização (vulgarmente denominadas webmaps) para 


consulta de informação pertinente para a área de negócio em causa. 


Ao publicar a cartografia de uma SCN a determinada escala, e considerando 


que nos webmaps o utilizador pode aproximar e afastar a imagem à sua vontade, 


podem surgir problemas na visualização dos dados. Ao aproximar para uma escala 


superior àquela para que a cartografia foi desenhada, o grau de detalhe e de precisão 


apresentado é inferior ao expectável. Por outro lado, ao afastar a imagem para uma 


escala inferior à da cartografia original, a sobreposição de informação torna ilegível o 


mapa, para além do esforço de renderização que o hardware, tanto em 


processamento como gráfico, tem de fazer para apresentar toda a informação no visor 


e que torna muito lento e desagradável o processo de navegação. 


Complementar à generalização cartográfica orientada para produtos em papel 


e com vista à aplicação desta generalização em ambiente digital, torna-se necessário 


definir um modelo de generalização para os elementos vetoriais. O objetivo é o de 


definir intervalos de visualização matematicamente explícitos, proporcionando a 


redução dos dados a apresentar de forma controlada (Badder, 2001, p. 6). A mesma 


situação se aplica na utilização de rasters. Neste caso, para além da definição do 


intervalo de visualização, devem ser criadas camadas de diferente resolução (pyramid 


layers) para que o software possa apresentar a camada mais adequada à escala de 
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visualização solicitada, impedindo o carregamento de informação visualmente 


irrelevante, aumentando a velocidade de apresentação da imagem. 


Os projetos seguintes referem-se a aplicações de visualização de mapas que 


foram implementados em contextos temporais, tecnológicos e temáticos distintos e 


onde foi necessário criar soluções para este e outro tipo de situações.  


2.3.1 Cadastro de rede elétrica  


Nos anos de 1998/9 estive envolvido no processo de digitalização da rede 


elétrica de baixa e média tensão para as cidades do Porto (EN) e Leiria (CENEL), como 


funcionário da CME. Este projeto, não tendo sido de especial relevância no contexto de 


aprendizagem de técnicas SIG, colocou-me em contacto com o primeiro projeto de 


diferentes equipas interempresas e a necessidade de coordenar esforços. A rede 


elétrica do Porto foi digitalizada por três empresas distintas. Na empresa onde estava, 


cada desenhador era responsável pelo desenho de um setor específico, por vezes com 


vários desenhadores na mesma área em turnos diferentes. O desafio neste contexto 


foi garantir a continuidade dos traçados nas zonas de fronteira, não só entre cada 


sector individual, mas principalmente nas ligações dos lotes entre empresas. A nível 


interempresas, é necessário garantir a comunicação entre as partes para que ao juntar 


os diferentes desenhos, o traçado seja contínuo. A clara definição das regras de 


desenho que definem qual afastamento do traçado das linhas quando são da mesma 


tensão ou quando incluem diferentes tensões é indispensável para as corretas 


ligações. O afastamento foi definido tendo por base o traçado principal, 


correspondente ao eixo da vala no caso de traçados subterrâneos ou à linha de união 


entre postes no caso de traçados aéreos. A definição do lado de desenho da primeira 


linha, alternando com o lado oposto para as linhas seguintes, é necessário para que a 


concordância nas zonas de fronteira se mantenha. Com esta definição simples de 


regras de desenho, a maioria das situações resultaram numa boa integração. No 


entanto nem sempre é possível aplicá-las devido a sobreposições com outros traçados, 


configurações de traçado invulgares ou necessidades de manter uma boa visibilidade 


em zonas muito densas. Estas situações pontuais têm sempre de ser resolvidas em 


reuniões de trabalho com todas as partes para que sejam (re)definidas as regras em 


prática. 
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Ao nível do trabalho interno à empresa, a gestão de conflitos é realizada com 


recurso a uma funcionalidade específica do software SmallWorld que permite 


identificar quais os elementos que são alterados, a nível de geometria e/ou de 


atributos, por mais de um operador durante uma sessão de trabalho. As alterações aos 


dados só se tornam definitivas quando o operador explicitamente grava os dados 


como tal, no momento da gravação, são verificadas quais as informações que foram 


alterados durante a sessão de trabalho. Aquelas que tenham sido alterados por mais 


de um operador geram um conflito que apresenta ao operador a geometria e/ou os 


atributos que constam na base de dados e que foram entretanto alterados. Cabe ao 


operador decidir qual a situação a manter. Por vezes, a opção escolhida pode gerar 


novos conflitos pelo que esta decisão é sempre um momento sensível. 


Outra funcionalidade nova do SmallWorld era a possibilidade de representar 


esquemas internos, ou seja, determinados tipos de elementos que incluem 


componentes físicos específicos no seu interior (armários, postos de transformação, 


subestações), permitem aceder a uma janela individual com a estrutura do seu interior 


e com ligação, física e lógica, entre os elementos da janela de mapa principal e a janela 


de mapa interior. Quando na rede elétrica, ao executar uma função de trace, um 


percurso atravessa um desses objetos, não só é mantida a continuidade do traçado 


como são indicados os elementos por onde passa no seu interior. 


Destaco ainda a importância da criação de conteúdos digitais que existiam 


anteriormente apenas em papel. Esta inclusão da rede elétrica num SIG, com a rede 


topologicamente correta, permite não só o conhecimento detalhado da rede como 


modelar e projetar o seu dimensionamento, como gerir as infraestruturas garantido as 


suas boas condições e eficiência. 


2.3.2 Visualizador de infraestruturas de telecomunicações 


Em agosto de 2000, foi aberto um concurso público para a atribuição de quatro 


licenças para os Sistemas de Telecomunicações Móveis Internacionais, licenças que 


foram atribuídas aos operadores já no mercado (TMN, Telecel e Optimus, à data) e à 


recém-formada Oniway – Infocomunicações. Tendo feito parte da elaboração dessa 


proposta apresentada a concurso, quando a licença foi atribuída fiquei responsável 
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pelo SIG que integrou o departamento de planeamento da rede de acesso (ao nível 


local) e transporte (de comunicação entre as principais pontos de retransmissão). O 


projeto foi desenvolvido em MapInfo Professional e, recorrendo à tecnologia existente 


à data, a visualização pela restante comunidade foi feita com visualizadores MapInfo 


ProViewer. Para que os diferentes departamentos acompanhassem a evolução 


realizada e prevista da rede de telecomunicações, os resultados do planeamento e 


implementação foram disponibilizados num projeto partilhado ao nível da intranet e 


que era consultado pelos diferentes departamentos. 


 Os dados geográficos representavam: 


 Os limites administrativos com dados de população por freguesia; 


 Cartografia de grande escala para capitais de distrito; 


 Localização de grandes clientes em capitais de distrito; 


 Localização de Estações Telecom por estado de instalação; 


 Área de cobertura de cada estação; 


 Localização de polos comerciais, industriais e áreas de interesse; 


 Principais rodovias e ferrovias. 


A aplicação pretende dar resposta a duas necessidades específicas: numa visão 


macro para consumo de diretores, deve ser possível a visualização em pequena escala, 


ao nível do país, das áreas de cobertura prevista no plano anual de crescimento de 


cobertura nacional de telecomunicações, as áreas já cobertas e indicação das 


diferentes fases de instalação. 


Por outro lado, para um consumo mais direcionado ao Marketing, deve ser 


apresentado o posicionamento das antenas e respetivas áreas de cobertura, tal como 


a localização do mercado empresarial. O acompanhamento detalhado da rede de 


acesso, com o posicionamento de potenciais localizações e planos de cobertura não 


são apresentados neste visualizador pois os cenários avaliados são disponibilizados 


apenas em ambiente desktop, limitados ao departamento de planeamento. 


Apesar de serem objetivos diferentes, ambos os grupos (Marketing e 


Administração) deveriam ter acesso à totalidade da informação, o que impedia a 


criação de mapas específicos e direcionados. O recurso à definição de níveis de 
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aproximação (também designados por faixas de zoom ou zooms paramétricos) para 


limitar a visualização de elementos a determinadas escalas foi a primeira solução 


implementada, com a localização dos clientes a ser visível apenas a grande escala e a 


informação dos planos de cobertura apenas a pequena escala. Outra solução consistiu 


na criação de layers distintos para representar o mesmo fenómeno, mas utilizando 


simbologia diferente. À data, esta solução, em conjunto com as faixas de zoom, criava 


informação redundante que tinha como único objetivo simplificar a visualização: em 


grande escala eram representados os polígonos das áreas de cobertura das estações, 


em pequena escala eram representadas com símbolos no centróide do elemento. Mais 


tarde, com o avanço da tecnologia e dos SIG, o mesmo elemento passou a poder ter 


representações distintas mediante a escala, evitando a criação de camadas 


redundantes. 


 


2.3.3 Webmap para Rede de Águas e Saneamento 


Entre os anos 2005 e 2015, integrei nos SMAS de Sintra um processo de 


revitalização do SIG, em tecnologia Intergraph, (descrito detalhadamente no capítulo 


4.3). Um dos objetivos consistia em divulgar pela instituição informação sobre as redes 


cadastradas para que servisse de suporte às intervenções operacionais no terreno e ao 


apoio ao munícipe.  


 


Figura 5 - Visualizador Web para consulta de cadastro de redes 
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Esta aplicação implementada em 2006, apesar de ter uma apresentação 


simples e não realizar operações de análise espacial, vai além de um mero visualizador 


de geometrias e atributos alfanuméricos pois permite ao utilizador interagir e filtrar 


informação, recorrendo a pesquisas pré-formatadas ou às suas próprias pesquisas 


realizadas através de um compositor de queries em linguagem SQL. A visibilidade dos 


objetos é definida através de faixas de zoom (indicados na legenda com uma checkbox 


a cinzento e como tal inativos à escala utilizada).  


Ao configurar um visualizador para uso interno de uma empresa, e para que 


este tenha aceitação por parte dos utilizadores, há vários fatores que devem ser 


considerados. O primeiro consiste em conhecer os hábitos e formas de trabalho em 


vigor para não criar uma rutura com as práticas existentes e para que se possa manter 


a consulta digital o mais próxima possível da forma como é feita de forma analógica, 


mas mais facilitada. Neste caso foi mantida a grelha de cartas 1:2 000 do concelho pois 


era o método, em uso há vários anos, de referenciação dos locais. Os operacionais do 


terreno sempre usaram estas 247 cartas e era importante manter essas referências, 


mesmo que já não tivessem outro uso prático.  


A separação de contextos através de mapas distintos ou de grupos de layers foi 


outra necessidade. A organização da empresa separa organicamente a rede de 


abastecimento da rede de saneamento pelo que a informação também deveria ser 


apresentada de forma individualizada, desde que permitindo a sobreposição sempre 


que necessário. Foi criada uma hierarquia de grupos de layers correspondentes num 


primeiro nível à rede (Abastecimento e Saneamento) e um segundo nível de acordo 


com o estado de ciclo de vida (Em serviço, Em projeto, Fora de serviço) possibilitando 


visualizar apenas não só a rede que se pretende, mas também escolher apenas o 


estado pretendido, reduzindo a densidade da informação e facilitando a consulta. 


Informações referentes a outros contextos, como plantas de cadastro rústico, 


rasters de cartas de rede antigas, plantas do PDM, foram apresentadas criando outros 


temas de visualização. Enquanto no Tema principal as redes são representadas com 


todo o detalhe, com órgãos e direções de escoamento, nos restantes temas a rede é 


representada apenas pelas condutas, tubagens e recintos (Reservatórios, ETA, ETAR, 
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EE). Desta forma é possível visualizar o traçado da rede sob fundos distintos consoante 


o tema em análise. 


Ao ligar os layers de cada um desses grupos, a informação a ser apresentada de 


início tem de ser uma informação simplificada, permitindo contudo que um maior 


detalhe possa ser visível se pretendido pelo utilizador. As redes de águas de 


abastecimento e saneamento surgem ligadas, com faixas de visualização definidas, e o 


utilizador pode posteriormente ligar os mapas temáticos previamente configurados 


com a informação de estado de rede: em cadastro, projetado ou fora de serviço. 


 


Figura 6 - Mapas temáticos 


De uma forma mais relacionada com o interface de utilização, é importante 


identificar o nível de conhecimento dos utilizadores em aplicações digitais. Neste caso 


específico um dos grupos de utilizadores inclui vários operacionais com um quase total 


desconhecimento de aplicações web. A escolha dos ícones usados nos botões e barras 


de ferramentas tentou criar um ambiente colorido e de fácil perceção. Embora 


utilizadores mais habituados com as tecnologias de webmap pudessem considerar a 


sua apresentação um pouco infantil, os novos utilizadores gostaram e identificavam 


facilmente as operações de cada botão. Esta opção revelou-se importante para 


conseguir captar estes novos utilizadores. 


Uns anos mais tarde, já em 2013 e com o acumular cinco anos de utilização por 


parte da comunidade SMAS, recolhendo opiniões e necessidades, foi disponibilizada 


uma nova versão, coincidindo com o lançamento do Webmap 2013 da Intergraph. 


Este novo webmap passou a integrar não só mais informação e mais detalhada, 


fruto do enriquecimento do cadastro feito em back office, como possibilitou a 


disponibilização web de funcionalidades que até aí só podiam ser realizadas em 


ambiente desktop, das quais destaco o Trace.  
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Figura 7 - Trace de rede para localização de válvulas e ramais 


 As equipas de intervenção, antes de saírem para o terreno passaram a executar 


traces para saberem o posicionamento das válvulas que teriam de fechar, imprimiam 


estes mapas e levavam para o terreno. O modo faseado como estes visualizadores 


foram implementados permitiu que operacionais de terreno sem qualquer apetência 


para a internet, conseguissem ao fim de algum tempo, pesquisar a rua, realizarem 


traces e imprimirem os mapas de trabalho. Com este processo de aprendizagem e a 


interajuda entre diferentes colegas foi possível cruzar conhecimento onde os mais 


novos ensinavam a tecnologia, os mais velhos expunham a sua experiência de rede e o 


SIG ganhava com o conhecimento das necessidades que iam surgindo. 
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III. PROJETOS SIG 


Todos os projetos SIG são compostos por diferentes componentes que se 


interligam e suportam para atingir um objetivo, responder a uma pergunta, avaliar ou 


conhecer uma situação. A estrutura em pirâmide de Bruce Davis no seu livro “GIS: A 


Visual Approach” (Davis, 1996), apresenta um topo dedicado à infraestrutura e uma 


base de sustentação apoiada nas organizações e pessoas, aquilo que suporta e dá 


objetivos aos SIG. O hardware enquanto estrutura física onde se guardam os dados em 


disco, com capacidade de memória e de processamento computacional, sobre o qual é 


executado um software, plataforma base do SIG, que permite a ligação a diferentes 


fontes e tipos de dados e com capacidade de executar funções espaciais de análise e 


geoprocessamento sobre os dados. Para ser possível obter bons resultados finais, 


estes dados devem ser de qualidade, em formato digital e integrados para permitirem 


o relacionamento entre eles para além da componente espacial. Importa destacar a 


necessidade de obter dados digitais de qualidade. Em 2011 foi criado um grupo de 


trabalho com o objetivo de criar um plano global estratégico de racionalização e 


redução de custos na Administração Pública, para o horizonte 2012-2016, que 


advogou, entre outras diretrizes, a “proibição de circulação de papel em cada 


organização pública e na AP, entre departamentos/áreas/setores de uma mesma 


organização, ou entre diferentes organismos públicos.” (Grupo de Projeto para as TIC, 


2011). Embora a proibição seja um termo demasiado restritivo para um princípio 


orientador, a ideia subjacente é louvável e tem tido repercussão na AP tendo sido 


reiterada já em 2017 numa resolução de conselho de ministros que visa a promoção da 


“adoção de medidas que visem a substituição da comunicação em papel por 


comunicação digital.” (Resolução do Conselho de Ministros nº51/2017 de 19 de Abril). 


Esta medida, que para além de potenciar a criação de conteúdos que possam ser 


tratados por SIG, inclui uma componente ambiental significativa que foi acolhida não 


só pela AP como pelo mercado empresarial privado que identificou aqui vantagens na 


desburocratização e no aumento da agilidade dos processos e das tomadas de decisão. 


É sobre estes dados, em constante crescimento digital, que devem ser aplicadas 


metodologias, utilizando softwares dedicados instalados ou acedendo a hardware com 


boas capacidades de armazenamento e processamento. Cada fenómeno deve ser 







26 


analisado dentro da sua especificidade pelo que não há uma metodologia standard a 


aplicar aos dados. Por vezes a mesma metodologia pode ser aplicada a diferentes 


fenómenos tal como fenómenos similares podem ser analisados de acordo com 


diferentes metodologias. Tal como nas projeções cartográficas, em que a escolha do 


sistema de coordenadas a usar vai definir quais as variáveis que vão ser mantidas ou 


transformadas (distância, direção, área ou forma), a metodologia usada vai 


condicionar o resultado obtido. 


 


Figura 8 - Pirâmide dos SIG (Davis, 1996) 


 A opção metodológica e o seu resultado devem ir de encontro à resposta que 


se pretende obter. É com esse resultado que, através da visualização espacial dos 


fenómenos, se estimula a perceção que as pessoas ou organizações têm sobre estes, 


trazendo nova informação que potencie o conhecimento e ajude na tomada de 


decisões mais acertadas, sustentadas em fatos e/ou modelos mais próximos da 


realidade. 


Todo este processo deve ser realizado e acompanhado por uma componente 


humana com competências técnicas que possam estruturar e escolher a metodologia a 


aplicar. A forma de trabalhar que tenho vindo a aplicar nos diversos projetos em que 


tenho participado, como abordar os problemas a que se pretende dar resposta, pode 


ser sintetizada também por uma pirâmide. A utilização dos SIG implica competência 


técnica de análise espacial, mas os potenciais objetos de estudo são demasiado vastos 


e não é possível abarcar um conhecimento sobre tudo. Cada projeto pode ser uma 
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nova linha de saber e como tal a pirâmide tem de ter uma base lata de informação 


sobre o fenómeno em estudo, o espaço geográfico e o seu enquadramento geral. 


 
Figura 9 - Abordagem à resolução de problemas 


 Como nenhum fenómeno existe isolado, é preciso compreender as suas 


ligações, que outros fenómenos são afetados ou afetam o objeto de estudo. Deste 


modo é possível iniciar uma análise dos possíveis cenários de implementação e definir 


as necessidades, os requisitos, com que dados, provenientes de onde e estruturados 


de que forma. Com esta pirâmide de conhecimento montada, pode então ser aplicada 


uma metodologia que dê resposta à questão que se pretende responder. Tem sido de 


acordo com estes princípios de estruturação de um SIG, de abordagem aos problemas 


e de criação de dados digitais que tenho desenvolvido o meu percurso profissional em 


SIG, nas diferentes tecnologias e áreas de negócio em que estive envolvido. 
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3.1 Rede de Telecomunicações 


Na sociedade atual, as comunicações móveis entraram definitivamente no 


quotidiano e tornaram-se imprescindíveis na execução de tarefas pessoais e 


profissionais. No 2º trimestre de 2017 “a taxa de penetração das estações móveis com 


utilização efetiva foi de 126,2 por 100 habitantes” (ANACOM, 2017) o que reflete a 


adesão nacional massiva à comunicação móvel. Em simultâneo, segundo o mesmo 


relatório, o número de utilizadores com Internet Móvel de banda larga ultrapassa os 


6,7 milhões. Analisando os serviços acedidos por telemóvel, a consulta de mapas surge 


em quarto lugar, apenas atrás de serviços de mensagens, correio eletrónico e redes 


sociais. Os serviços com componente espacial são o setor dos serviços de 


telecomunicações que mais se tem expandido, com inúmeras aplicações a surgirem 


diariamente no mercado desde a simples pesquisa por proximidade, a operações para 


serem feitas em locais específicos, acompanhamento de pessoas ou veículos, jogos 


com realidade aumentada e toda uma panóplia de aplicações diversas. Alguns 


municípios já disponibilizam aplicações móveis para os munícipes reportarem 


situações que necessitam de resolução, tornado mais estreita e eficaz a ligação entre a 


população do poder local. 


 


Figura 10 - Nível de utilização de serviços através do telemóvel (ANACOM, 2017) 


A infraestrutura e as redes de telecomunicações, para além de serem um fator 


cada vez mais importante na localização de empresas que necessitam de capacidade 
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de transacionar grandes volumes de dados no mais curto espaço de tempo, são 


também um fator condicionante da mobilidade das populações. Esta capacidade de 


aceder a serviços e a plataformas digitais profissionais sem a necessidade da presença 


física, tem a capacidade de alterar o padrão das empresas tradicionais com escritórios 


onde diariamente entram e saem funcionários para fazerem tarefas que não têm de 


ser feitas especificamente nesse local. Ao desenvolver uma rede de telecomunicações 


fiável por todo o território nacional, potencialmente qualquer local pode vir a alojar 


diferentes profissionais e diferentes empresas que funcionam perfeitamente afastadas 


da sobrepovoada faixa litoral portuguesa. Uma boa cobertura de telecomunicações é 


hoje o primeiro passo para definir a localização de uma empresa, o que pode gerar 


benefícios para esta (menor custo de terreno, vantagens fiscais), para os funcionários 


(custo de vida mais baixo e menor stress urbano), para o ambiente (pela redução do 


tráfego automóvel nas cidades) e para país no sentido de possibilitar uma redução da 


pressão do desenvolvimento das zonas costeiras. Analisando a mobilidade de uma 


estrutura urbana, já é notório que estes movimentos refletem desequilíbrios sociais: 


“entre a estrutura urbana e o comportamento de mobilidade das pessoas, as políticas 


públicas espaciais são chamadas a intervir de forma a reduzir desequilíbrios sociais e a 


promover a justiça territorial, ou seja estamos a falar do exercício de planeamento 


territorial.” (Santos, 2017, p. 57). A existência de serviços de telecomunicações per si 


não garante o estabelecimento de população, mas a ausência desses serviços 


praticamente a impossibilita. Se observarmos a relação entre as zonas costeiras 


sobrepovoadas e o interior ultraperiférico, estes desequilíbrios são ainda mais 


acentuados. Para promover a coesão territorial, a construção de estradas não é 


suficiente, como se pode ver pelo Plano Rodoviário Nacional que une todas as capitais 


de distrito, mas nem por isso reduz o abandono das regiões do interior. Na 


programação das políticas europeias para a coesão territorial são considerados vários 


fatores que importa debater e encorajar como forma de promover a coesão e diminuir 


as distâncias. Os primeiros pontos são referentes a infraestruturas necessárias e, para 


além da óbvia importância das políticas de transportes e energética, surge a 


importância de que “assegurar a ligação de alta velocidade à Internet é fundamental, 


dada a importância crescente deste meio para a competitividade e a coesão social.” 


(Comissão Europeia, 2008, p. 10) 
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Estive envolvido em projetos de telecomunicações nos anos 1999-2002 e esta 


experiência pode ser dividida em duas componentes distintas. A primeira, referente à 


criação da componente cartográfica e de análise demográfica para apresentação nas 


candidaturas para atribuição de uma licença de operação em telecomunicação para a 


rede fixa (proposta vencedora que deu origem à Oni). Na Oni, onde estava colocado 


em regime outsourcing pela CME/Edinfor, participei na elaboração da proposta e 


mudei para a Oniway para participar na elaboração da nova proposta para um quarto 


operador de rede móvel (proposta vencedora). A segunda componente diz respeito ao 


período Oniway, orientado para o acompanhamento do roll-out da rede, as áreas de 


cobertura e infraestruturas instaladas. Visto os trabalhos na elaboração das propostas 


terem sido semelhantes entre ambas, vou referir apenas a minha participação na 


Oniway que foi mais elaborado não só pela complexidade da proposta, mas também 


pelo conhecimento adquirido na elaboração da proposta anterior. 


3.1.1 Candidatura a licença para operador de comunicações móveis 


Com vista à apresentação das peças escritas e desenhadas de resposta ao 


Regulamento do concurso público para atribuição de quatro licenças de âmbito 


nacional para os sistemas de telecomunicações móveis internacionais 


(IMT2000/UMTS) (Portaria n.º 532-A/2000, de 31 de Julho, 2000), foram elaborados 


vários estudos para definir as áreas de cobertura nacional a 10 anos, obedecendo a 


critérios de área e de população coberta. 


           


Figura 11 - Cobertura de rede para os anos 2, 4 e 6 
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As opções de evolução de rede tinham de dar prioridade à cobertura da 


população, deixando o restante território para os anos seguintes. Para tal, foram 


utilizados os dados dos Censos 2001, por freguesia, para definir os valores de 


população a servir. Em conjunto com estes dados e por imperativos de marketing e da 


morfologia da rede, foi necessário considerar aspetos adicionais como continuidade na 


rede rodoferroviária principal e cobertura de polos industriais e empresariais. Estas 


últimas identificadas de acordo com informação raster adquirida a fonte externa 


(Geoimage), estratificada em 7 classes de ocupação de solo (mapa de clutters). As 


áreas pretendidas, nomeadamente de pendor industrial, foram vetorizadas e utilizadas 


nas análises espaciais para os cálculos de população e de potencial de negócio. 


 


Figura 12 - Mapa de Clutters da região de Lisboa 


Para o cálculo de capacidade de rede, as cidades de Lisboa e Porto foram 


analisadas de forma mais detalhada, considerando a densidade de empresas e de 


polos empresariais urbanos para aferir a flutuação diária de população presente. 


Nestas zonas, para além do conhecimento empírico da cidade, foi usada a interseção 


dos polígonos dos edifícios com um MDE de alta resolução para calcular a dimensão 


dos edifícios que, cruzando com a informação dos clutters (áreas residenciais, 


edificado denso, etc.) permitiu chegar a um valor estimado do número de indivíduos. 


O mesmo MDE serviu para a identificação do posicionamento das antenas em 


ambiente urbano enquanto outro, de menor resolução e para todo o território 


nacional, foi usado para identificação das localizações preferenciais das torres de 


transmissão, usando os pontos mais altos e linhas de vista. Hoje estas caraterísticas 
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são muito mais simples de identificar, com ferramentas disponibilizadas para esse 


efeito em software como ArcGIS ou, mais recentemente, QGIS. 


A disponibilização e consulta interna desta informação pelos diferentes 


departamentos foram realizadas conforme exposto no capítulo 2.3.2 referente ao 


visualizador para cadastro de infraestruturas de telecomunicações. 


3.1.2 Cadastro de infraestruturas de telecomunicações 


Após a atribuição da licença de telecomunicações tornou-se necessário fazer o 


acompanhamento da instalação de infraestruturas para cumprimento dos requisitos 


apresentados na proposta. 


A maioria dos procedimentos utilizados nesta fase, ao nível do planeamento, 


foi semelhante aos utilizados na fase da proposta, embora com mais departamentos 


intervenientes e com informação mais fidedigna, recolhida no terreno. Esta recolha 


implicou uma normalização de dados alfanuméricos de forma a permitir, não só a 


georreferenciação dos mesmos, com recurso a toponímia e números de polícia, mas 


também a criação de grupos temáticos nas tipologias empresariais (grandes empresas, 


polos industriais e empresariais, centros de negócios) e nos públicos-alvo tanto a nível 


de caraterísticas (rendimento e escolaridade de nível médio-alto) como de localização 


(capitais de distrito, alta densidade populacional, traçados dos percursos pendulares). 


Em termos de cadastro da rede móvel, é de pouca variedade, limitando-se 


quase ao posicionamento e caraterização das antenas e dos feixes de transmissão, no 


entanto esse posicionamento implica a avaliação da população e empresas cobertas, e 


respetivo volume de tráfego esperado. A grande maioria da informação de cartografia, 


população e empresas existe em formato vetorial e tabelar ao passo que a informação 


de cobertura de rede, gerada por software próprio, resulta em formato raster. Nesta 


medida, são frequentes as operações de conversão de dados raster para formato 


vetorial, recorrendo a mecanismos, hoje pouco ortodoxos, como a geração de imagens 


monocromáticas (preto e branco) nas ferramentas de planeamento de rede, 


vectorização das mesmas em ferramentas de desenho (Corel Draw) mantendo pontos 


de referência e posterior georreferenciação em SIG para cálculo de coberturas, áreas 


de sobreposição e previsões de população atingida. 
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3.2 Servidões e Restrições de Utilidade Pública 


 O Instrumento de Gestão Territorial de referência a nível local é o Plano Diretor 


Municipal (PDM). De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 


Territorial (Decreto-Lei nº46/09 de 20 de Fevereiro, 2009), o seu conteúdo documental 


é composto por um regulamento, por uma planta de ordenamento que representa o 


modelo espacial do território e por uma carta de condicionantes que identifica as 


Servidões e Restrições de Utilidade Pública (SRUP). Entre as diversas condicionantes a 


representar sempre que existentes, agregadas nos grandes temas de Recursos 


Naturais, Património Edificado, Equipamentos, Infraestruturas e Atividades Perigosas 


(Branco & Coito, 2011) encontram-se duas que remetem para os projetos adiante 


mencionados: Defesa Nacional, correspondente a equipamentos e áreas militares ou 


de uso militar, e Estabelecimentos com produtos explosivos ou substâncias perigosas. 


A correta gestão destes temas é imprescindível para a manutenção da segurança das 


populações, não só pelo posicionamento dos respetivos equipamentos (no caso de 


estabelecimentos militares) como pela garantia da sua correta gestão, utilização e 


manuseamento (para explosivos e produtos ou substâncias perigosas). 


 


3.2.1 Licenciamento em Servidões Militares 


 A SRUP referente à Defesa Nacional refere que as “zonas confinantes com 


organizações ou instalações militares ou de interesse para a defesa nacional, de 


caráter permanente ou temporário, ficam sujeitas a servidão militar nos termos da 


presente lei” (Lei nº2078/55 de 11 de Julho, 1955). Posteriormente, o Decreto-Lei 


nº45986 de 22 de Outubro define que em zonas de servidão militar, “não poderão ser 


licenciados quaisquer trabalhos ou atividades sem autorização do Ministro da Defesa 


Nacional ouvido o Chefe de Estado-Maior do ramo Competente” (Branco & Coito, 


2011). Perante o exposto, os ramos das Forças Armadas têm sempre uma palavra a 


dizer quanto à construção, alteração, plantação ou qualquer atividade que possa 


ocorrer nas zonas correspondentes às suas áreas de SRUP. No caso da Força Aérea, e 


considerando os cones de aproximação necessários às bases aéreas, a área abrangida 


é com frequência superior ao que se imagina e abrange não só uma distância linear no 







34 


terreno, como uma altitude que é proporcional ao afastamento linear à base aérea – 


quanto mais afastada da base, maior a altitude da servidão, criando uma espécie de 


“caçarola” concêntrica. Embora estas servidões sejam mencionadas nos PDM, o 


Estado-Maior de qualquer um dos ramos das Forças Armadas, é responsável pela 


emissão de pareceres sobre os processos de licenciamento a nível nacional. 


Existem duas condicionantes principais para uma resposta correta e expedita 


na análise destes processos. Por um lado, a localização geográfica. Não só a 


necessidade de conseguir identificar o local a licenciar, mas também de saber que 


outros pedidos foram anteriormente feitos para o mesmo local. A alteração do nome 


do requerente ou da atividade a praticar são práticas que surgem com frequência para 


tentar ultrapassar pareceres anteriormente indeferidos. A identificação destes casos 


permite não só dar consistência às decisões tomadas no passado como garantir um 


acompanhamento adequado se, por alteração do pedido apresentado, um parecer 


passar a positivo. Por outro lado, o complexo processo burocrático com múltiplos 


pareceres propicia a que alguns processos ultrapassem os prazos legais com 


consequências nefastas que podem chegar ao deferimento tácito o que, em alguns 


casos, pode gerar situações de graves falhas de segurança para a população e que são, 


obviamente, de evitar. 


 Este projeto, implementado durante os anos 2004-2010 para a Força Aérea 


Portuguesa, teve início com uma aplicação web com componente de mapas para 


gestão de licenciamentos. Algumas das imagens abaixo foram propositadamente 


alteradas para impedir a divulgação de informação de teor militar. No seguimento das 


necessidades apresentadas foram desenvolvidos módulos adicionais para cadastro de 


infraestruturas e arquivo digital. Este arquivo servia ambas as aplicações, desde 


fotografias aéreas a geometrias, passando por toda a documentação referente à 


tramitação nos processos de licenciamento. 


Este projeto de gestão de licenciamentos tem como objetivo identificar os 


locais onde são pedidos e verificar a interseção destes com as servidões aeronáuticas 


gerando informação que suporte o parecer a emitir, tornando o processo de 


licenciamento mais rápido e mais bem informado. Adicionalmente foi mantido o 


histórico de pedidos que, recorrendo a operações de análise espacial permitem 
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comparar os pedidos recentes com os anteriores e com isto identificar situações de 


reincidência. 


 


Figura 13 - Componente de mapas da Gestão de licenciamentos 


Para além da componente de visualização de dados geográficos, é possível 


também executar operações de análise espacial sobre os dados existentes. 


Desenvolvida em MapInfo Enterprise e base de dados Oracle Spatial, usa as 


funcionalidades da base de dados para realizar operações de análise por sobreposição 


(overlay), geração de buffers e seleção por geometrias. 


O workflow é iniciado com o desenho de loteamentos em AutoCAD e geração 


de centróides aos quais é atribuído um identificador. Este identificador é usado para 


estabelecer a ligação entre as geometrias em formato dwg (guardadas em file system e 


usadas pelo mapa) e as tabelas de atributos caraterizadoras do elemento, constantes 


em base de dados Oracle. 


O desenvolvimento aplicacional inclui ainda uma componente alfanumérica 


onde são gerados e caraterizados os processos fornecendo informação também 


disponível na componente de mapas. Nesta, a simbologia cromática permite identificar 


o tipo de parecer emitido (deferido/indeferido) ou a fase em que o processo se 


encontra.  


 







36 


 


Figura 14 – Aplicação de Gestão de licenciamentos 


Esta aplicação permite seguir todo o processo de tramitação e fazer o 


acompanhamento pelos diversos intervenientes, com envio de correio eletrónico de 


alerta quando os prazos se aproximam do final, emissão de documentos oficiais 


prontos a assinar e geração de relatórios e estatísticas. A comunicação entre o mapa e 


a aplicação permite uma navegação integrada, através do envio de parâmetros 


identificadores do processo em causa. 


 


Figura 15 - Gráficos estatísticos de licenciamento 


Adicional e complementarmente à gestão de licenciamentos foi desenvolvida 


uma aplicação geográfica de gestão de infraestruturas onde as plantas das unidades 


funcionais (instalações militares) foram georreferenciadas e integradas usando o 


mesmo método de ligação entre as geometrias e a base de dados. Desta forma passou 


a ser possível não apenas um cálculo de áreas por tipologia (que já era possível através 


do preenchimento de atributos e da geração de relatórios), mas também uma gestão 
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de valores relativos e de necessidades de manutenção, potenciando uma mais correta 


e eficaz gestão das infraestruturas. 


Por fim, toda a documentação que participa nestes dois módulos (de suporte 


aos licenciamentos e plantas e projetos das diversas unidades funcionais) é guardada e 


partilhada, com regras de segurança de acesso, através do Arquivo Digital. Com estes 


projetos, para além rapidez na disponibilidade da informação a múltiplos utilizadores 


via intranet, com recurso a mecanismos de segurança e de permissões, foi possível 


transpor para cada instalação militar a responsabilidade de manter e atualizar o seu 


cadastro de infraestruturas, obtendo uma melhoria na qualidade e quantidade de 


informação que não era possível quando este era centralizado num departamento com 


informação em formulários provenientes das diversas instalações, com todas as 


limitações que isso acarreta (tempo de resposta, desatualização da informação, dados 


incompletos, etc.) 


 


3.2.2 Autorização de Produtos Químicos e Substâncias Perigosas 


 Os Estabelecimentos com Produtos Explosivos e Substâncias Perigosas estão 


consagrados nas SRUP. A nível europeu, em 2012 foi publicada a Diretiva Seveso III 


(Directiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2012) que substitui a 


anterior Seveso II, ambas relativas ao controlo dos perigos associados a acidentes 


graves que envolvam substâncias perigosas, e que foi transposta para o quadro 


legislativo nacional (Decreto-Lei nº150/2015 de 5 de Agosto, 2015) onde é aplicada 


nos PMOT na componente de Avaliação Ambiental Estratégica. Porque o “risco de 


acidentes graves associado à localização de estabelecimentos onde existem 


substâncias perigosas é um dos fatores que é necessário considerar no planeamento e 


gestão do território” (Vieira, 2011), a SOMINCOR - Sociedade Mineira Neves Corvo 


transpôs para a sua política interna as recomendações e princípios referentes a este 


tema. Sendo apenas um único estabelecimento, apesar das suas grandes dimensões, e 


de estar suficientemente afastado de outros estabelecimentos ou povoações, não se 


encontra sujeito a risco de “Efeito dominó” de acordo com as normas dos PMOT. Este 


efeito consiste “numa situação de grupo de estabelecimentos em que a probabilidade 
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e a possibilidade ou as consequências de um acidente grave envolvendo substâncias 


perigosas são maiores devido à localização e à proximidade destes estabelecimentos e 


aos seus inventários de substâncias perigosas” (Branco & Coito, 2011). No entanto, 


pela sua dimensão e atividade, são inúmeros os empreiteiros e subcontratados que 


têm estaleiro e presença permanente dentro do couto mineiro, havendo o risco de 


efeito dominó dentro do próprio estabelecimento, o que obriga a um controlo 


apertado da sua localização e utilização, devendo ser devidamente controlados, 


acompanhados e identificados. Para esse efeito, participei na modelação da base de 


dados que suporta uma aplicação de controlo dos pedidos de autorização e posterior 


localização dos mesmos em mapa. 


O processo de autorização de produtos químicos está implementado na 


SOMINCOR, no departamento do Ambiente pois é este o responsável pela emissão dos 


pareceres finais referentes aos pedidos de novos produtos químicos e substâncias 


perigosas. 


 


Figura 16 - Worflow de pedidos de produtos químicos 


Todos os produtos em uso no estabelecimento devem constar numa lista de 


produtos autorizados, desde o detergente de limpeza ao explosivo. Sempre que 


alguém necessita de um novo produto, este tem de ser pedido ao Departamento de 
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Ambiente que emite um parecer final, após receção dos pareceres dos seus homólogos 


de Segurança e de Higiene. O pedido deve referir quem vai usar, em que quantidades, 


para quê, onde vai ser usado e onde vai ser armazenado, anexando as fichas de 


segurança respetivas. 


 A aplicação permite centralizar a informação e reduzir o papel e acompanha 


estes workflows desde o pedido do produto até à emissão do parecer final, podendo 


os intervenientes consultar o estado do pedido e receberem notificações por correio 


eletrónico no final do processo com a informação referente ao parecer emitido. 


 Nesta aplicação de gestão de pedidos de utilização de produtos químicos, de 


acesso restrito, foram implementadas um conjunto de regras de acesso para que 


apenas algumas páginas possam ser públicas (na intranet). Desta forma qualquer 


funcionário pode fazer um pedido e consultar os produtos autorizados, as suas 


caraterísticas, ficha de segurança e frases de risco e segurança. Estas frases foram 


entretanto alteradas para Afirmações de Perigo e de Precaução (Decreto-Lei 88/2015 


de 28 de Maio, 2015), que transpõe para a ordem jurídica interna o Regulamento 


Europeu (Regulamento (CE) nº1272/2008 de 16 de Dezembro). 


Estão também disponíveis os pictogramas de perigo para que possam ser utlizados nas 


instalações onde os produtos estão armazenados. 


 


Figura 17 - Consulta de Produtos Químicos Autorizados 


 Toda a informação referente à localização dos produtos está georreferenciada, 


de acordo com o edifício ou a área de trabalho onde é utilizado. Esta representação 


espacial é útil na escolha dos locais de armazenamento dos produtos para evitar 


proximidades perigosas ou trajetos de risco entre o armazém e o local de utilização. 
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3.3 Redes de Águas de Abastecimento e Saneamento 


É de consenso geral que as infraestruturas de suporte às redes de água, de 


abastecimento e saneamento, são de importância vital na sociedade atual, 


principalmente em meio urbano onde o acesso a água potável raramente pode ser 


feito através de recursos naturais disponíveis. O primeiro Plano Nacional da Água 


consagra a sua importância no ordenamento e na gestão do território ao estabelecer 


como “objetivos gerais a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos 


hídricos nacionais, assegurando a sua harmonização com o desenvolvimento regional e 


setorial através da economia do seu emprego e racionalização dos seus usos” (Decreto-


Lei nº45/94 de 22 de Fevereiro, 1994).  


Um dos principais problemas na gestão da água reside na grande quantidade 


de água não faturada. De acordo com a entidade reguladora, o indicador referente à 


média de água não faturada dos serviços em baixa (correspondente à distribuição) 


situa-se nos 30%, o que equivale a 241 milhões de m3/ano (ERSAR, 2016, p. 108). Para 


tentar reduzir este valor, para o qual contribui as fugas de água devido ao 


envelhecimento natural das infraestruturas, é necessário apostar no conhecimento 


desta informação tornando-se premente que se garanta a sua qualidade pelo que é 


necessário “redirecionar esforços para uma adequada gestão das infraestruturas 


existentes, desde a sua manutenção preventiva até às atividades de reparação e 


reabilitação, como forma de garantir elevados níveis de serviço ao longo de toda a sua 


vida útil. “ (Alegre & Covas, 2010, pp. Sec1, p.1). Esta necessidade foi consagrada no 


Decreto-Lei nº194/2009 de 20 de Agosto com uma atualização na (Lei nº12/14 de 6 de 


Março, 2014) que estabelece que Entidades Gestoras que sirvam mais de 30 000 


habitantes devem manter um sistema de gestão de infraestruturas. Este sistema, 


genérica e preferencialmente mantido sobre um SIG, deve indicar para além da 


localização dos equipamentos existentes e projetados, o seu estado de conservação, 


idade e materiais utilizados e toda a informação complementar que sirva para avaliar o 


estado de funcionamento das redes e dos volumes de captação, abastecimento e 


saneamento de forma a poder atingir os objetivos definidos no Plano Estratégico de 


Gestão Patrimonial de Infraestruturas: 1) Adequação do interface com o utilizador 


garantido acessibilidade física, económica e contínua, sendo este o objetivo mais 
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pertinente na gestão do território pois são os aspetos que condicionam a localização 


ou a escolha de localização para residência da população, comércio e indústria; 2) 


Sustentabilidade da prestação de Serviços nos planos económicos, financeiros e 


infraestruturais do serviço; 3) Sustentabilidade ambiental de forma a garantir os 


critérios de prevenção da poluição e da utilização dos recursos ambientais (Inova, 


2013, p. 7). 


Como último ponto-chave dos princípios que nortearam o desenvolvimento das 


atividades deste projeto está a modernização administrativa e a redução do papel em 


benefício de conteúdos e fluxos de trabalho digitais para que a informação seja 


passível de ser integrada, consultada e analisada num sistema de informação. Embora 


esta recomendação só tenha sido publicada pelo Grupo de Trabalho para as TIC em 


2011, com a indicação de “Desmaterialização de processos/procedimentos internos [… 


e …] Proibição de circulação de papel em cada organização pública e na AP” (Grupo de 


Projeto para as TIC, 2011) a ideia de desmaterialização já estava presente na 


administração dos SMAS pelo menos desde 2005, ano em que comecei a trabalhar 


com a instituição. 


Este projeto nos SMAS de Sintra consistiu num trabalho de consultoria 


(presencialmente, nas instalações do cliente) destinado a revitalizar um SIG que estava 


parado há mais de 5 anos e que à data iria ser alvo de uma alteração de software. No 


seguimento desta alteração tecnológica foram analisados e criados mecanismos com 


vista à melhoria dos dados, geométricos e alfanuméricos, a integrar no SIG, criados 


mecanismos de redução de papel e de modernização administrativa, interfaces com 


diferentes departamentos, disponibilização da informação em plataformas online e 


formação da equipa de planeamento, que trabalha em desktop SIG recorrendo às 


inúmeras potencialidades que o sistema inclui, e das equipas de diferentes 


departamentos (com trabalhos no terreno ou administrativo) que usam a plataforma 


online para obter informação de negócio em cada uma das suas especialidades. Dos 


vários projetos que integrei, este foi aquele em que a minha participação se estendeu 


por mais tempo (2005-2015, numa média de dois dias por semana) e com uma 


estrutura de trabalhos encadeados que puderam ser pensados a curto e a médio 


prazo. 







42 


3.3.1 Caraterização do concelho de Sintra 


O concelho de Sintra conta com cerca de 380.000 habitantes (INE, 2011) o que 


o coloca como o segundo concelho português mais populoso. Esta população, 


distribuída por 320km2 apresenta uma densidade média de 1190 hab./km2, mas 


devido às diferenças de concentração, existem subseções estatísticas que atingem os 


64.000hab/km2. O edificado concentra-se mais fortemente a sul no corredor urbano 


de Queluz-Sintra, caraterizado por elevadas densidades populacionais e um edificado 


vertical plurifamiliar. Por oposição, a zona Norte apresenta população dispersa, 


densidades populacionais muito baixas apenas com concentrações em pequenas 


aldeias de edificado unifamiliar. 


  


Figura 18 – Densidade populacional do concelho de Sintra por subseção (2011) 


Para além desta variação de densidade, outras áreas de interesse para os SMAS 


incluem a sudoeste uma vasta área correspondente ao Parque Natural Sintra-Cascais 


enquanto todo o limite Oeste é ocupado por uma faixa litoral. Pelas suas caraterísticas 


urbanas, rurais e naturais, a gestão do concelho implica soluções muito diversas para 


realidades díspares. 







43 


 


Figura 19 - Distribuição de elementos de Interesse para os SMAS 


Os trabalhos desenvolvidos nos SMAS de Sintra, iniciados antes da publicação 


do Decreto-Lei acima citado (Decreto-Lei nº194/09 de 20 de Agosto, 2009), foram 


orientados no sentido de conhecer e estruturar o cadastro de redes existentes, sob a 


tutela da Direção de Planeamento e Projeto, pois sendo a infraestrutura sobre a qual 


assenta todo o negócio, só após deter o conhecimento sobre a sua localização e estado 


de manutenção é possível integrar com outras áreas funcionais e proceder a um 


planeamento cuidado.  


A base de trabalho tecnológica é composta por software Intergraph com o 


Geomedia Professional a funcionar como a plataforma base de SIG, com as 


funcionalidades de conetividade, edição, geoprocessamento, captura e visualização 


habituais nestes sistemas. O módulo Public Works corresponde à camada que 


possibilita funcionalidades para gestão de redes, o equivalente à extensão “Network 


Analyst” no ArcGIS, que permite a definição de percursos, traces e definição das regras 


a usar no modelo: tipos e quantidades de ligações possíveis entre objetos, se a relação 


entre eles é física e/ou lógica, se pode ser posicionado sobre objetos lineares ou se os 


quebra, etc. Por fim, o módulo G-Interaqua consiste no modelo de dados específico 


dedicado às águas, desenvolvido e mantido pela Aquasis, empresa responsável pela 
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componente informática do grupo Águas de Portugal. Este modelo está instanciado 


sobre uma base de dados Oracle Spatial 11g onde são guardados e caraterizados cada 


um dos elementos que integram as redes de águas.  


 


A primeira tarefa a realizar consistiu na avaliação da informação existente no 


software anteriormente utilizado (Microstation). O pouco cadastro existente estava 


identificado de acordo com a quadrícula das 247 cartas à escala 1:2 000 que cobrem o 


concelho. Dessa quadrícula foram selecionadas 30 cartas representativas de três zonas 


distintas: Zona consolidada (referente a área urbana), Zona em Expansão (referente à 


zona de fronteira dos perímetros urbanos com potencial de crescimento urbano) e 


Zona Rural (distribuída pela zona rural a norte e entre o sopé da serra e o litoral a 


sudoeste). 


 


 


Figura 20 - Plano de amostragem do estado da rede 


 


Nesta amostra foram identificados 4 529 erros topológicos na rede de 


saneamento e 44 981 na rede de abastecimento. É de notar que a rede de saneamento 
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estava bastante mais incompleta e que não tem a mesma densidade de traçado que a 


rede de abastecimento. Foi então iniciado o processo de correção topológica da rede 


que consistiu em eliminar todas as quebras de polígonos e elementos lineares que se 


apresentavam quebrados nos limites das cartas. Com as features configuradas de 


acordo com a sua geometria real e não pelo limite das cartas, esta informação foi 


migrada para o G-Interaqua. A atualização de atributos base, como material e 


diâmetro, foi feita através da rasterização e vectorização das cartas em papel 


existentes e anotadas, à escala 1:2 000, na recolha de informação de projetos e na 


memória de encarregados de obra, verdadeiros manuais vivos do conhecimento da 


rede. Informações adicionais de caraterização dos objetos foram sendo preenchidas de 


forma dispersa mediante as áreas onde surgiam trabalhos e dos projetos em curso. 


 


3.3.2 Esquemas Gerais de Abastecimento e Saneamento 


O Esquema Geral de Abastecimento (EGA) corresponde ao conjunto de 


estruturas e equipamentos responsáveis pelo transporte de água por condutas 


adutoras (rede em alta) e distribuição por reservatórios. Sendo a rede de adução, o 


conhecimento da configuração e estado de funcionamento desta rede é vital para 


garantir um bom serviço pois uma rutura nestas adutoras tem impacto numa grande 


área afetada com repercussões para muitos e diversos clientes, alguns deles com 


atividade sensível, como são os estabelecimentos de saúde ou educativos. O EGA 


termina nos pontos reservatórios ou estações elevatórias, locais a partir de onde se 


inicia a rede de distribuição (rede em baixa) para os clientes finais. 


Na imagem abaixo, as linhas azul escuras representam condutas enterradas e a 


azul claro condutas elevadas. A preponderância de infraestruturas enterradas torna 


mais difícil não só a sua identificação e manutenção, mas também a perceção do 


público sobre um equipamento que, sendo-lhe vital, não é percebido enquanto 


elemento do quotidiano. 
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Figura 21 - Esquema Geral de Abastecimento SMAS Sintra 


A outra vertente das águas comporta as águas de saneamento. Tipicamente 


separadas entre águas residuais e águas pluviais, estas últimas não faziam parte das 


incumbências dos SMAS de Sintra e sim da Câmara Municipal embora mais tarde tenha 


sido feita a transferência de competências para os SMAS e sobre as quais falarei mais à 


frente. Por agora a rede de Águas de Saneamento é apenas constituída pelas Águas 


Residuais Domésticas (ARD). Enquanto na rede de Abastecimento o sentido da água 


estabelece-se do Reservatório para o cliente, no saneamento o sentido é inverso, do 


cliente para as Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Esta orientação 


tem de ser garantida no desenho dos coletores para garantir a conetividade e o 


sentido de escoamento em futuras operações de tracing. 


Gerando “Start Points” (SP) e “End Points” (EP) dos segmentos (coletores ou 


tubagens) e identificando as situações em que SP=SP ou EP=EP encontramos situações 


anómalas que, desde que não correspondam a pontos iniciais ou finais da rede, 


necessitam de correção de sentido. 


De cada cliente individual são recolhidos, através da rede de ARD, os resíduos e 


direcionados para um coletor que os encaminha para uma estação de tratamento. No 


caso da zona sudeste do concelho de Sintra, que vai de Queluz a Rio de Mouro e é 


caraterizada por um meio urbano densamente povoado, os resíduos são direcionados 
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para os coletores da SANEST que faz a sua gestão e os reencaminha para as suas 


instalações, já fora do concelho. Por esse motivo, não existem ETAR nessa zona.  


 


Figura 22 - Esquema Geral de Saneamento SMAS Sintra 


A zona norte do concelho é caraterizada por um povoamento mais disperso. 


Para que seja possível providenciar um serviço de esgotos nestas localizações, e 


considerando o custo elevado de ligação à rede existente para locais afastados, foi 


desenvolvido um estudo para calcular onde seria viável fazer ligação à rede, manter as 


fossas sépticas existentes ou implantar estações compactas de tratamento. Este 


estudo considerou não apenas a distância das habitações à rede, mas também o relevo 


que, devido à sua irregularidade muitas vezes não permite a instalação de coletores 


seja por pendentes elevadas ou por acidentes geográficos acentuados. Estes cálculos 


foram feitos sobre um DTM gerado com curvas de nível de 5m sobre o qual foram 


realizados os cálculos de pendentes. 


 


3.3.3 Digitalização e Arquivo de Projetos 


 No seguimento do processo de desmaterialização e centralização de 


informação, todos os projetos existentes em Arquivo foram digitalizados, após o que 


foram eliminadas todas as cópias com exceção de uma, completa, que foi mantida no 


Arquivo Histórico, com acesso condicionado. Para executar esta tarefa foi criada uma 
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aplicação (Projetos Online) com o objetivo de inventariar os projetos e avaliar o grau 


de completude, identificar todas as peças desenhadas e escritas que os compõem e 


qual o formato de cada uma. Ao inventariar as várias coleções incompletas foi possível 


recriar pelo menos um projeto de cada, na sua totalidade. 


 


Figura 23 - Aplicação para inventariação de projetos 


Esta inventariação serviu de base para a digitalização de todas as peças escritas 


e desenhadas, processo que foi realizado em 3 resoluções distintas: 96dpi, 150dpi e 


300dpi, cada uma delas destinada a ser visualizada em ecrã, impressa em pdf e em 


impressão de alta resolução. Após a digitalização e georreferenciação das peças 


desenhadas, foram criadas no SIG footprints para cada uma, que estabelecem a ligação 


a esta aplicação de projetos, possibilitando não só a consulta dos metadados, mas 


também o acesso a todo o processo em formato digital. 


 Com todas as peças desenhadas, de projetos em arquivo, devidamente 


digitalizadas e georreferenciadas foi possível proceder a nova atualização da rede para 


complementar troços e áreas em falta conseguindo cadastrar a totalidade da rede 


existente. Com essa informação iniciou-se o processo de definição de sistemas e 


subsistemas da rede de abastecimento. 
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Figura 24 - Definição de sistemas e subsistemas de abastecimento 


 Os sistemas de abastecimento correspondem às áreas de influência dos 


reservatórios. Apesar do termo “área”, esta informação deve ser preenchida como 


atributo das condutas e não como elementos poligonais pois a área adjacente a um 


reservatório não é abastecida por ele (devido à falta de pressão na rede) o que implica 


a criação de multipolígonos. Para além disso ao definir uma área está a ser incluído 


espaço que não tendo condutas num dado momento podem vir a ter outras condutas 


que sejam abastecidas por outro reservatório. Essa opção implicava um constante 


redesenhar dos limites das áreas, o que não acontece se a própria conduta referir o 


sistema a que pertence. 


 Com os sistemas definidos, há um aumento importante da granularidade que 


permite delimitar áreas de trabalho mais pequenas e com grau de complexidade 


distinto, útil para simulações e validações de traçado. Uma das formas de validação 


consistiu em executar traces para identificar se haveria ligações indevidas entre 


sistemas, ausência de válvulas ou com estados incorretos (aberta/fechada). No final 


destas validações o sistema pode considerar-se definido e consolidado. 
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Figura 25 - Utilização de trace para validar e consolidar sistemas 


 Em relação à rede de drenagem de águas residuais, por ser uma rede gravítica 


ao contrário da rede de abastecimento, foi necessário gerar um modelo digital de 


terreno para proceder à delimitação dos sistemas de saneamento. O mesmo modelo 


serviu para identificar declives superiores a 15%, inclinação máxima permitida para a 


instalação de redes de águas. 


 


Figura 26 – Rede de Saneamento sobre DTM 


 Foi utilizado o mesmo processo de validação com traces para delimitar os 


sistemas e garantir que não havia ligação entre eles. 
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3.3.4 NormaCAD 


 Após o término do cadastro da rede existente, procedeu-se à identificação de 


quais os fluxos externos e internos onde o Gabinete SIG intervinha. De onde vem a 


informação, quem altera a informação e quem faz pedidos ao Gabinete? Desta análise 


foram identificados os projetistas como participantes tanto nos fluxos externos como 


internos. Por esse motivo, a primeira intervenção de reformulação de procedimentos 


incidiu sobre este grupo. 


 Ao avaliar os procedimentos administrativos no Gabinete de Estudos e 


Planeamento (GEP) dos SMAS de Sintra, a primeira barreira consistiu na dificuldade em 


avaliar os projetos digitais que davam entrada para pedidos de prolongamento, ligação 


ou remodelação da rede. Eram projetos já em formato digital (CAD, em formato dwg), 


mas de estrutura desordenada, sem método e com os mais variados erros: ter todo o 


desenho com o mesmo layer, não estar georreferenciado, não serem utilizados layouts 


de impressão e como tal ter o desenho do projeto replicado em diferentes posições 


para gerar diferentes saídas gráficas. Normalmente era despendido mais tempo a 


“decifrar” o projeto, a saber que linhas significavam o quê, do que propriamente a 


avaliá-lo. O mesmo se passava com a documentação técnica, com falhas de peças 


escritas e conteúdos dispersos e sem organização. 


 A solução passou pela implementação da NormaCAD, um projeto colaborativo 


que teve origem na empresa TeCAD (entretanto encerrada) e que reúne um conjunto 


de normas de desenho e de nomenclatura de peças escritas e desenhadas de acordo 


com Normas ISO (internacionais), Normas NP (nacionais) e CAD Standards (boas 


práticas na indústria AEC) e que, não tendo peso legal, define um conjunto de boas 


práticas para os processos de normalização. A implementação desta norma, após uma 


fase de teste com um conjunto de fornecedores, passou a integrar os cadernos de 


encargos e obriga todos os projetos que deem entrada nos SMAS de Sintra a estarem 


de acordo com a NormaCAD. 


 A primeira fase de caraterização passa pela nomenclatura a praticar. Embora a 


NormaCAD apenas defina a estrutura a aplicar aos layers, como atualmente os 


projetos são entregues em suporte media (CD ou DVD), foi necessário criar uma 
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nomenclatura e estrutura de pastas/diretorias, agregadoras de todo o processo. O 


nome da pasta é criado de forma autoexplicativa, recorrendo a diversos blocos. 


 


Figura 27 - Estrutura do nome da diretoria de projeto 


O primeiro bloco refere-se ao ano de abertura do processo, seguido pelo 


código de freguesia de acordo com a classificação BGRI e um número sequencial para o 


projeto na freguesia/ano. A origem indica se é um projeto Externo ou Interno. O 


campo “Descrição”, limitado a 12 carateres, sintetiza o nome do projeto. 


 Abaixo da pasta de processo são criadas diferentes pastas mediante a fase do 


processo onde o campo “Descrição” é substituído pelo código correspondente à “Fase” 


(EP: Estudo Prévio, PE: Projeto de Execução, etc.). Dentro de cada fase, são criadas as 


pastas que suportam a documentação de acordo com a sua tipologia. 


 


Figura 28 - Exemplo de codificação de pastas NormaCAD 


 No interior das pastas, os ficheiros são codificados com o número do 


documento, a “Especialidade” (Arquitetura, Saneamento Doméstico, Abastecimento, 


etc.), o tipo de documento (Orçamento, Planta de localização, Relatório, etc.) e 


indicação da versão e revisão do ficheiro. Esta estrutura é comum para peças escritas e 


desenhadas sendo a distinção feita pela pasta onde ficam arquivadas embora também 


seja possível fazê-la pelo Tipo de Documento indicado. 


 


Figura 29 - Exemplo de codificação de ficheiros 
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 Por fim, nas peças desenhadas importa definir a estrutura da nomenclatura de 


layers, composta por um conjunto de blocos obrigatórios e outro opcional. 


 


Figura 30 - Exemplo de codificação de layer 


A partir desta codificação e de cada um dos blocos constituintes, derivaram-se 


múltiplas codificações para diferentes utilizações como o nome dos blocos a utilizar 


(estruturas de objetos pré-definidas como bombas, válvulas, hidrantes, etc.) ou dos 


layouts de impressão. Esta codificação foi criada de forma a dar resposta a todos os 


layers utilizados pelos serviços, incluindo áreas como a arquitetura, eletricidade ou ar 


condicionado, por exemplo. Sempre que surge uma nova tipologia, a NormaCAD SMAS 


Sintra é atualizada criando novos códigos com as respetivas representações. 


A representação dos layers segue um conjunto de cores, espessuras, tipos de 


linha e tramas indicados pelas normas e CAD standards incluídas na NormaCAD no 


entanto, as especificidades de negócio levaram a que fossem criadas novas 


representações não consideradas nas normas (para estados fora de serviço, por 


exemplo). Ao definir esta simbologia foi considerado que as impressões podem ser 


feitas a cores ou a preto e branco o que faz com que a cor não possa ser um elemento 


a considerar isoladamente, mas sempre em conjunto com pelo menos outra 


caraterística, como a espessura ou tipo de linha. 


A alteração deste procedimento teve impacto tanto ao nível dos fornecedores 


externos como internos, pois os métodos de trabalho tiveram de ser alterados. Forçar 


fornecedores a alterar métodos de trabalho pode refletir-se nos orçamentos 


apresentados por terem de obedecer a formatos únicos e específicos deste cliente. 


Para minimizar este impacto e potenciar a utilização da NormaCAD foram criados três 


mecanismos principais: 


 Layer Translator – Uma funcionalidade do AutoCAD que converte um 


determinado layer em outro. As empresas que tenham o seu próprio 


método de trabalho e definições específicas de layers só têm de criar o 
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ficheiro de tradução e no final do trabalho executar o “layer translator” 


para ficar conforme a NormaCAD SMAS. 


 Guia de Referência Rápida – Um documento em papel resistente tamanho 


A4 (Anexo VI), desdobrável e com destaque visual, reúne as principais 


regras, códigos e boas práticas a aplicar na NormaCAD. Distribuído a todos 


os desenhadores, externos e internos, é uma ferramenta útil para ter na 


secretária, e simples de encontrar no meio de outros papéis devido às suas 


cores incomuns (preto com margens zebra verdes). 


 


Figura 31 - Excerto do Guia de Referência Rápida NormaCAD 


 Materiais e Formação – Foi criado um “Kit NormaCAD” com todos os 


materiais necessários à aplicação da NormaCAD como um template com 


todos os layers definidos, ficheiros de impressão, configurações de layout e 


legenda, blocos dinâmicos, etc. Junto dos fornecedores são desenvolvidas 


ações de formação e é entregue este kit. O maior entrave foi encontrado 


em pequenos fornecedores que não tinham nenhum método de trabalho 


instituído, mas que posteriormente viram a vantagem em lhes serem 


apresentadas todas as ferramentas necessárias para poderem implementar 


uma organização interna no que concerne ao desenho técnico e que 


passaram a utilizar para todos os seus projetos. 
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 A aplicação desta norma revelou-se muito importante na redução do tempo de 


análise dos projetos, usando mecanismos de validação pré-definidos no AutoCAD e 


uma enorme simplificação na exportação dos traçados de CAD para SIG. 


 


3.3.5 Implantação de ramais 


A implantação de ramais foi realizada utilizando um processo de geocoding 


com morada e números de polícia, faseado por freguesia para evitar repetições de 


topónimos. Para tal é necessário ter uma base toponímica o mais completa e 


consistente possível. Por motivos históricos, diferentes departamentos e sistemas de 


informação dentro dos SMAS utilizavam roteiros e bases toponímicas distintas, que 


por sua vez não eram coincidentes com a toponímia camarária, entidade responsável 


pela toponímia do concelho. 


Para obter um roteiro toponímico único que suporte não apenas a situação 


presente, mas também a integração de futuros clientes, foi gerada uma base 


toponímica única tendo como referência o roteiro do departamento comercial visto 


este ser o roteiro mais sensível, responsável pela identificação de todos os clientes. O 


processo de integração reuniu três bases toponímicas internas (SIG, Comercial e 


Manutenção) e duas externas (Câmara Municipal de Sintra e uma empresa 


internacional de mapping).  


 


Figura 32 - normalização de bases de dados de toponímia 


Com esta informação foi construído um roteiro que ampliou o número de vias 


com designação e números de polícia, manteve a estrutura utilizada pelo sistema de 


gestão de clientes e ficou preparada para ser utilizada pelos principais serviços de 


definição de rotas, que seria necessário utilizar no futuro para a geração de rotas de 
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recolha de resíduos sólidos urbanos. O mapeamento de números de polícia em falta 


em zonas mais dispersas foi realizado pela equipa de topografia. 


Com esta base foi possível gerar a localização de ramais (elementos pontuais) 


com base na morada dos clientes tendo obtido uma correspondência direta de 75% 


dos ramais constantes na base de dados comercial. 


 


Figura 33 - Implantação automática de ramais de clientes 


 Os 25% de ramais que não foram possíveis identificar, localizados 


maioritariamente em meio rural, tiveram como base de erro a inexistência do 


topónimo devido a: 


 Designações erradas (ortografia); 


 Topónimos obsoletos (ruas que mudaram de nome); 


 Topónimos não existentes na base cartográfica; 


 Moradas com topónimos alternativos (Ruas que são também estradas 


nacionais); 


 Moradas não normalizadas (vivenda junto ao café Y). 


 Estas moradas só se mantinham com a correspondência ativa graças aos 


carteiros que, fazendo sempre as mesmas rotas nos percursos rurais, conhecem as 


pessoas pelos nomes e sabem como direcionar a correspondência o que revela a 


importância dos recursos humanos na manutenção de workflows e procedimentos 


específicos. 


 Os 75% de ramais georreferenciados de forma automática serviram para 


identificar situações particulares da rede, especialmente quando foram 


georreferenciados em arruamentos sem tubagem, que correspondiam às seguintes 


situações:  
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 Desatualização da rede cadastrada 


 Localização de baterias de contadores 


 Existência de redes privadas 


 Ruas em que o abastecimento é feito pelas traseiras 


 Todas estas situações tiveram de ser tratadas caso a caso, servindo para 


melhorar o conhecimento da rede e em alguns casos implicando a criação de novos 


elementos de rede no SIG como as baterias de contadores e identificadores de redes 


privadas. 


 


3.3.6 Definições de Zonas de Medição e Controlo (ZMC) 


Na posse de uma rede de águas devidamente cadastrada e com os ramais de 


consumo georreferenciados, torna-se possível desenvolver métodos para maximizar a 


eficiência do sistema. Um dos mais importantes cálculos é o de balanço hídrico que 


permite “controlar e conhecer os volumes de água aduzidos, distribuídos e perdidos no 


sistema de distribuição” (CESDA, 2014, p. 1) e que é definido de acordo com o quadro 


de balanço hídrico.  


 


Figura 34 - Balanço Hídrico (ERSAR, 2010) 
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Neste cálculo existem inúmeros parâmetros que se centram na estimativa, 


como o consumo não faturado e não medido, onde se inclui a água distribuída nos 


hidrantes de incêndio ou que se perde durante as intervenções no terreno. Ao nível do 


concelho estes valores apresentam-se bastante elevados gerando grandes erros de 


cálculo. 


Com o objetivo de reduzir o erro, são criadas Zonas de Medição e Controlo 


(ZMC), geograficamente limitadas e onde se consiga controlar o máximo de elementos 


a serem considerados no balanço hídrico. Seguindo uma lógica bottom-up é possível 


identificar os problemas locais e ir subindo até chegar ao reservatório. Nesse momento 


já é possível fazer o balanço hídrico de uma região mais extensa com um maior grau de 


fiabilidade pois os consumos que habitualmente são estimados podem sê-lo com um 


maior grau de precisão. O sucesso desta operação só é possível se a rede estiver 


geograficamente bem posicionada, definida e caraterizada e com ligação entre 


diferentes fontes de informação, nomeadamente o departamento comercial. 


3.3.7 Microaplicações 


 As microaplicações são pequenas aplicações que foram desenvolvidas para o 


Gabinete de Estudos e Planeamento/ /Gabinete SIG dos SMAS de Sintra para 


promover a utilização de formatos eletrónicos, desmaterialização do papel e a 


centralização da informação digital. Só desta forma foi possível torna-la acessível 


através de ligações no SIG e no geoportal interno. São aplicações que partilham uma 


base de dados única, distinta da BD SIG, embora estabeleça ligação com esta através 


de um database link. Um database link consiste numa ligação entre diferentes 


servidores físicos de bases de dados que permite ao utilizador aceder a ambos como se 


fosse uma única base de dados lógica (Oracle). A minha participação em todas estas 


aplicações incidiu na análise dos procedimentos, avaliação de requisitos, modelação da 


base de dados e garantia de ligação ao SIG. Para promover a utilização desta 


microaplicações houve o cuidado de manter um interface de utilizador semelhante 


entre elas, com poucas opções de menu e direcionadas para tarefas e contextos muito 


específicos.  
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3.3.7.1 Organização de tarefas 


No Gabinete SIG era frequente serem feitos pedidos isolados aos desenhadores 


e técnicos sobre os quais não era mantido nenhum registo o que dificultava a 


organização interna na gestão de recursos, prazos e atribuição de objetivos. A 


implementação desta aplicação obrigou a alterações nos procedimentos, tornando-os 


perfeitamente definidos e possibilitando uma análise do trabalho que era feito pelo 


gabinete e desse, qual o que era especializado e qual o tempo que era gasto por 


tarefas solicitadas por outros departamentos, sem qualquer valor acrescentado. 


A aplicação inclui diferentes perfis de utilizador com regras específicas para 


Administradores e Utilizadores. O primeiro centraliza todos os pedidos, atribui as 


tarefas aos colaboradores/utilizadores que as devem realizar dentro do prazo, valida a 


sua execução. O utilizador ao aceder à aplicação tem a sua lista de tarefas atualizada e 


vai preenchendo a informação de cada uma até a dar como terminada par poder ser 


validada pelo Administrador. Uma sinalética cromática sobre as tarefas a realizar avisa 


o utilizador quando entram em prioridade elevada (perto do final) e máxima (prazo 


ultrapassado). Nesta aplicação não é feita nenhuma ligação direta ao SIG, sendo 


apenas indicada a carta 1:2 000.  


 


 


Figura 35 - Interface de gestão de tarefas 


O Administrador tem ainda acesso a estatísticas de produção por utilizador, 


tema, entidade, área funcional e/ou intervalo temporal. 
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Figura 36 - Gráficos de gestão de tarefas 


 A análise dos resultados desta aplicação permitiram estruturar o trabalho e 


iniciar o processo de disponibilização de informação no geoportal que fosse além dos 


traçados de rede, difundindo informação que era mais requisitada pelas diferentes 


áreas funcionais dos serviços. 


3.3.7.2 Registos de cadastro 


A criação do Cadastro Alive surgiu da necessidade de identificar as alterações à 


rede indicadas pelos diferentes técnicos e áreas funcionais. Visto o SIG/G-Interaqua 


não ter disponível um histórico de atualizações, quando uma geometria ou atributo 


era alterada por indicação de alguém, não era possível saber quem estava na origem 


dessa alteração nem quando tinha sido feita, pois era guardada apenas a data da 


última alteração, geométrica ou alfanumérica.  


 


Figura 37 - Aplicação de registo de alterações ao cadastro 
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Assim, o objetivo pretendido consistiu em registar todas as alterações de 


cadastro solicitadas pelas diferentes fontes internas dos SMAS e guardar a 


documentação que lhe deu origem digitalizada em base de dados para consulta 


imediata pelo utilizador. Em simultâneo, permite a análise do histórico de alterações 


do cadastro implantado, corrigindo uma lacuna significativa do SIG. 


 


3.3.7.3 Catálogo de cartografia 


A diversidade de informação cartográfica que dá entrada no Gabinete SIG, com 


múltiplas versões de diferentes entidades (CMS, Sanest, Operadores, etc.), levou à 


necessidade de criar uma aplicação capaz de gerir, identificar, caraterizar e pesquisar 


essa informação. 


O objetivo foi a criação de um catálogo que permitisse caraterizar e pesquisar a 


informação geográfica disponível no Gabinete SIG, tenha sido gerada ou cedida por 


terceiros (Câmara Municipal, EDP, Gás de Lisboa, Operadores de telecomunicações, 


etc.) ou pelos próprios serviços. 


 


Figura 38 - Interface do catálogo cartográfico 
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Inicialmente pensado para seguir as especificações do Perfil Nacional de 


Metadados de Informação Geográfica, à data ainda na versão 1, por imposição do 


cliente foi reduzido para um pequeno conjunto de caraterísticas que pudessem ser 


úteis em pesquisas internas. Ainda assim, de acordo com as especificações referidas no 


draft do Perfil MIG (Silva, Mariano, Assis, & Antunes, 2013), foram incluídos campos 


equivalentes a alguns dos campos obrigatórios: Identificação, Data de Referência, 


Organização Responsável, Restrições, Resumo, Título, Categoria temática, Extensão e 


Sistema de Referência. 


 


 Embora o nome dos campos não seja coincidente com os definidos no perfil, 


numa necessidade futura de implementar o perfil correto de metadados, o processo 


de migração está facilitado. Também em relação aos conteúdos foi necessário criar 


algumas soluções personalizadas e adaptadas aos dados existentes. 


  


Figura 39 - Footprints de ortofotos 


 Muita da informação existente era obtida por parcerias e protocolos com 


empresas e instituições. Esta normalmente não obedecia a um padrão normalizado em 


relação à divisão dos ficheiros, como tal foi necessário criar definições customizadas 


que pudessem agregar e caraterizar a informação existente. Por exemplo o Tipo de 


carta “Grelha 5000 1x2” foi aplicado a uma coleção de ortofotos que correspondiam à 


grelha 1:5000, mas abrangendo dois cartogramas por cada imagem. 
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 Com esta aplicação foi possível conciliar toda a informação geográfica, saber 


onde é utilizada e identificar a IG que se torna antiga ou que deve ser atualizada. Por 


outro lado, mutos utilizadores têm esta informação localmente e com o Carto Catalog 


têm a possibilidade de atualizar a base geográfica para versões mais recentes ou 


solicitar essa atualização. 


 


3.3.7.4 Acompanhamento de processos de loteamento 


O acompanhamento dos processos de loteamento era feito através de ficheiros 


Excel, partilhados em rede por todo o departamento. Com frequência havia alterações 


que eram feitas sem indicação do seu autor, registos duplicados porque não 


encontravam o registo já existente, nomes trocados para o mesmo registo e uma 


enorme quantidade de anomalias que tornavam a gestão de loteamentos um processo 


moroso e intrincado, com frequentes solicitações à Câmara Municipal e consequente 


tempo de espera. 


 


Figura 40 - Gestão de Loteamentos 


O Loteamentos Alive tem como objetivo centralizar e gerir os processos de 


loteamento rececionados, assegurando o ciclo de vida destes e eliminando os 


diferentes ficheiros Excel existentes. Estes registos, para além de terem indicação do 


número de arquivo para referência ao arquivo físico, ficam associados aos respetivos 


elementos geográficos no SIG, correspondentes aos limites de loteamento. Esta 


georreferenciação permite uma análise espacial onde se conseguem facilmente 


identificar pedidos repetidos na localização com nomes diferentes, das condições em 
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que são feitos os pedidos e os motivos porque foram recusados, proporcionando uma 


consistência nas decisões tomadas no passado com as decisões atuais. 


 


3.3.8 Rede de Águas Pluviais 


Em 2013, com a publicação do “Regulamento dos Serviços Públicos de 


Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas do Município de 


Sintra” (Regulamento 199/2013 de 28 de Maio dos SMAS de Sintra), a rede de 


drenagem de águas pluviais passou a estar a cargo dos SMAS. Embora tenha assumido 


competências na gestão desta rede, proveniente da Câmara Municipal, nenhuma 


informação geográfica foi disponibilizada tendo de ser levantada de origem. A única 


forma de identificar a localização da rede é através de trabalhos de campo, partindo 


de câmaras de visita existentes, com indicação de “Pluviais” e seguir a partir desses 


pontos para o desenho do traçado.  


 A identificação dos traçados é feita recorrendo a: 


 Posicionamento geométrico - as caixas de origem e destino devem ser unidas 


por uma reta, e da cota mais alta para mais baixa; 


 Método acústico – som emitido de uma caixa origem deve ser ouvido na caixa 


destino 


 Método de transporte – se o coletor tiver água, é despejada uma substância na 


água que pode ser corante, bolas de pingue-pongue ou qualquer elemento 


flutuante que permita identificar por que câmara irá passar. 


 Em relação ao posicionamento, e considerando que as tampas das câmaras de 


visita têm um diâmetro médio de 50 cm, pretendia-se uma precisão inferior a um 


metro pelo que foi utilizado sistema GPS. Em meio urbano, devido à densidade de 


edificado e ruas mais estreitas, nem sempre foi possível captar sinais GPS fiáveis tendo 


sido necessário recorrer por vezes a levantamento topográfico clássico ou por 


implantação direta sobre uma imagem ou planta do terreno. Em gabinete foram feitas 


as devidas correções sobre fotografia aérea com resolução de 0,3m. 


Em relação ao workflow, o levantamento de campo é feito em duas fases mais uma 


final, em escritório: 
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1) Levantamento das coordenadas das câmaras de visita e criação de um código 


identificador. Estas geometrias pontuais são carregadas no SIG com os 


atributos de localização (X,Y,Z) e o código identificador; 


2) Numa segunda visita ao local, já com a localização e identificação das câmaras é 


feita a caraterização das caixas e coletores e indicado o respetivo traçado 


utilizando os códigos das caixas a montante e a jusante para identificar os 


coletores. O resultado é exportado para um ficheiro xls com as coordenadas e 


atributos dos objetos (processo descrito em “Integração com a topografia”). 


3) O carregamento das geometrias e caraterização dos coletores no SIG é feito 


com recurso a um script desenvolvido para ler o ficheiro xls, implantar as 


câmaras de visita e coletores e preencher os atributos de ambos. 


 Para apoiar os trabalhos de campo e posterior migração da informação para o 


SIG, foi necessário desenhar um modelo de dados para a rede pluvial que incidisse 


sobre as infraestruturas a levantar (câmaras e coletores). É possível ver no modelo 


(Anexo VI) que o seu centro é a câmara pluvial com ligações ao coletor e um vasto 


conjunto de tipologias à volta. 


 Sobre este modelo foi desenvolvida uma aplicação web, para funcionar em 


browsers de dispositivos móveis (tablet), onde o operador preenche os atributos 


necessários à caraterização dos elementos. Em paralelo foram criadas fichas em papel, 


com a mesma configuração, que possibilitam a continuação dos trabalhos em campo 


sempre que o dispositivo móvel se encontre indisponível.   


A ficha de preenchimento inclui toda a informação constante na aplicação web. Desta 


forma há a possibilidade de fazer chegar a informação à base de dados de duas formas 


distintas: a) Registados em papel e digitados posteriormente em back-office ou b) 


Registados na aplicação e guardados em tabelas locais para posterior sincronização 


com a base de dados central através de um mecanismo de exportação/importação.  


 A primeira parte da ficha carateriza a câmara no que se refere a localização, 


forma, tampa e estado de conservação.  
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Figura 41 - Ficha de caraterização da câmara 


Os coletores são caraterizados mediante a posição de saída da câmara de visita, 


com os atributos definidos, na sua maioria, mediante listas controladas de opções.  


 


Figura 42 - Aplicação web para cadastro de rede pluvial (coletores) 


Ao escolher uma câmara de visita já caraterizada, são preenchidos os atributos 


respetivos. Desta forma foi possível identificar situações em que o material ou 
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diâmetro do coletor de saída da câmara a montante não era correspondente com o 


material/diâmetro do coletor de entrada na câmara a jusante o que significa que em 


algum ponto foi feita uma intervenção não cadastrada que teria de ser averiguada. 


Ao longo de todo o processo de levantamento de campo são feitas inúmeras 


validações, a nível de atributos e de geometrias. Toda a informação recolhida é sujeita 


a validação prévia antes de ser utilizada na fase seguinte, tal como são executadas 


diversas operações de validação após carregamento em SIG (topologia, sentidos de 


escoamento, etc.). 


 


3.3.9 Integração com outras áreas de negócio 


O SIG é uma componente estruturante na gestão de uma rede de águas, 


nomeadamente no planeamento, gestão e cadastro das infraestruturas. Além da sua 


georreferenciação e caraterização, é necessário fazê-la funcionar, tratar da sua 


manutenção e gerir stocks de equipamentos e materiais. Cada uma destas áreas 


trabalha com as suas ferramentas e com um grau de detalhe próprio. Pensando a nível 


patrimonial, no caso de um reservatório, à componente operacional basta saber a 


capacidade de cada célula e se as válvulas estão abertas ou fechadas. No SIG já é 


necessário saber a localização de todos os componentes do recinto onde está 


localizado o reservatório, desde o edifício de entrada às bombas existentes entre 


outros órgãos de manobra e segurança. Para quem gere os materiais da manutenção, 


é necessário ter um nível de desagregação muito mais detalhado pois as intervenções 


no terreno precisam dos mais pequenos instrumentos e materiais para levar a cabo 


essa tarefa. Dada a sua natureza transversal, o SIG pode ser potenciado para agregar 


toda essa informação e apresentá-la ao utilizador para o local ou área onde possa 


incidir a sua atenção. 


A APDA apresenta um esquema  (APDA, 2008, p. 65) que ilustra os quatro 


pilares de negócio que suportam a infraestrutura de águas e a forma como a 


informação é cruzada entre eles, tendo por base um código de localização (usado pelo 


SIG, Manutenção e Telegestão) e um código patrimonial (usado pelo ERP e 


Manutenção). 
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Figura 43 - Interligação entre sistemas de informação 


Usando estes códigos de ligação entre departamentos, é possível cruzar a 


informação relevante em toda a organização. Quando um cliente reporta uma rutura, 


identificando o local através de uma morada ou de um código de cliente, é identificada 


a localização através da qual a telegestão pode indicar quais as válvulas a fechar para 


proceder à intervenção. Com o mesmo código de localização, a Manutenção sabe onde 


intervir e quais os materiais necessários, materiais esses que são requisitados ao 


armazém através do ERP e aos quais é atribuído um custo. 


 


3.3.9.4 Integração com o departamento comercial 


Apesar de não estar identificado no esquema de interligações entre sistemas de 


informação, está implícita a ligação entre o SIG e o Departamento Comercial, onde 


reside a identificação de cada cliente. 


Esta integração é feita através do Ramal que corresponde ao “troço de 


canalização destinado ao serviço de abastecimento de um prédio, compreendido entre 


os limites do terreno do mesmo e a rede pública em que estiver inserido, ou entre a 


rede pública e qualquer dispositivo de corte geral do prédio instalado na via pública” 


(Regulamento 199/2013 de 28 de Maio dos SMAS de Sintra). Já vimos que houve uma 


primeira fase de georreferenciação dos ramais, para possibilitar a sua identificação no 


SIG e desenvolver ações com vista a melhorar a eficiência da rede. Para que os valores 


utilizados no balanço hídrico sejam fiáveis, é necessário proceder à caraterização dos 


clientes e, mais importante, dos consumos. 
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O ramal agrega a identificação e tipificação dos clientes por ele abastecidos. Por 


sua vez, cada cliente tem um determinado consumo, num intervalo temporal. 


Mediante o tipo de cliente, podem existir diferentes tarifas de acordo com a utilização 


da água consumida. Uma fábrica pode ter um consumo associado a águas para 


consumo humano, mas também outra parte usado como água industrial. Neste 


cenário, o mesmo cliente terá dois tipos de tarifa na mesma fatura, ou duas faturas, 


como tal as análises de consumos são mais dispersas e requerem uma análise mais 


cuidada. 


 


Figura 44 - Análise de clientes 


A tipologia de cliente é importante, ao nível da análise dos consumos para um 


adequado planeamento de intervenções (com restrições quanto ao período de tempo 


que determinados clientes não podem ficar sem água). Sempre que é planeada uma 


intervenção é executado um trace sobre a rede que identifica quais as válvulas que 


devem ser fechadas para impedir a circulação de água na tubagem a intervir e quais os 


ramais afetados por essa interrupção. No caso de intervenções planeadas, esta 


informação é publicada com antecedência em locais públicos. Com a informação de 


contato dos clientes, e se estes o desejarem, poderão ser avisados diretamente das 


datas e horas previstas de interrupções do fornecimento de água. 


A análise de tarifas possibilita a avaliação não só do retorno financeiro, mas 


também fornece dados para o balanço hídrico pois é através destes tarifários que são 


identificados os consumos autorizados e não faturados. 


Por último, mas não menos importante, a informação do cliente inclui o estado 


de faturação que indica se as faturas estão em dia, atrasadas ou suspensas por falta de 


pagamento. Analisando a localização de ramais que incluam estados de “suspensão 


por falta de pagamento” (a informação de cliente individual nunca é trabalhada por 


questões de privacidade de dados) é possível identificar áreas de maior densidade que 
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servem para dar início a ações de promoção da tarifa social (uma tarifa mais barata 


para clientes de baixos rendimentos) nessas áreas, potenciando o uso da geografia em 


benefício da sociedade. 


3.3.9.5 Integração com a topografia 


Para reduzir o tempo e o esforço entre os levantamentos de terreno realizados 


pela equipa de topografia e a implementação desses dados no SIG, foram realizados 


um conjunto de definições e procedimentos para tornar o processo mais automático e 


expedito. 


O processo inicial consistia na exportação do software de topografia de 


ficheiros CAD que eram importados no SIG e usados como base para serem 


desenhados por cima os respetivos elementos geográficos. Os atributos de cada 


elemento eram consultados em papel e preenchidos manualmente. Este processo 


implicava não só trabalho duplicado (pela topografia e pelos desenhadores) como uma 


constante necessidade de tirar dúvidas que ficavam por resolver por tempo 


indeterminado devido à equipa de topografia, pela natureza das suas funções, se 


encontrar frequentemente fora. 


Quase todo o trabalho da topografia para o cadastro de rede é feito em 


elementos pontuais (órgãos, câmaras) e lineares (coletores e tubagens). Utilizando um 


método semelhante ao descrito em “Rede de águas pluviais” para o traçado da rede, o 


software de topografia passou a exportar, para além do ficheiro CAD, um ficheiro xls 


com as coordenadas e atributos dos elementos pontuais e onde estes servem de 


referência para estabelecer a direção dos elementos lineares a desenhar. O ficheiro é 


composto por 3 folhas: a primeira para as câmaras, a segunda para os coletores e a 


terceira com indicação das listas controladas que são utilizadas (tipo de corpo, 


material, rede, etc.) 


 


Figura 45 – Ficheiro de caraterização de Câmaras 
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A folha com a caraterização das câmaras de visita indica o seu código 


patrimonial e coordenadas x e Y, para além dos atributos a serem preenchidos. 


 


Figura 46 - Ficheiro de caraterização de Coletores 


A folha de coletores indica a câmara a montante e a jusante, que estabelece a 


direção de escoamento, e os atributos a serem preenchidos. Como cada folha só pode 


referenciar uma única tipologia de objeto, foi criado um importador, com scripts 


específicos para diferentes métodos de implantação: câmaras e coletores, sumidouros 


e coletores, sumidouros e ramais, etc. 


No caso de ser implantada uma rede com ramificações (que não seja apenas 


um troço contínuo), no final tem de ser feita a validação para encontrar duplicados 


pois uma ramificação começa sempre numa caixa já existente o que implica que essa 


caixa seja novamente implantada. Este método apresentou-se bastante eficaz nas 


redes de saneamento pois existe sempre uma câmara ou sumidouro em todas as 


inflexões da rede coletora. Na rede de abastecimento de água, por as tubagens 


infletirem sem necessidade de elementos, pela existência de inúmeros e distintos 


órgãos de manobra (válvulas, ventosas) e por normalmente serem pequenos traçados, 


foi mantido o método anterior. Apenas em grandes traçados foi utilizado este sistema, 


usando objetos temporários (que pelas regras do modelo não quebrassem o elemento 


linear) para definir as inflexões de traçado. 


 


3.3.10 Aplicação de modelos  


 Algumas das tarefas realizadas nos SMAS, implicam uma repetição de 


procedimentos. Se uns necessitam apenas de garantir que o layout de apresentação 


seja o mesmo, como nas Plantas de localização, outros necessitam de um 


encadeamento de operações de geoprocessamento para atingir um determinado 


resultado. “Os modelos de geoprocessamento automatizam e documentam os 


processos de análise espacial e gestão de dados (…) e encadeiam sequências de 
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processos e ferramentas de geoprocessamento, usando o resultado de um processo 


como entrada de outro processo” (ESRI). Neste caso específico, no software da 


Intergraph não existia uma ferramenta de criação de modelos, como existe no ArcGIS 


ou no QGIS, com um diagrama ilustrativo do processo que permita gerar uma 


ferramenta ou executar um modelo com variáveis e parâmetros de entrada.  


 Para colmatar esta limitação, foram usadas queries SQL encadeadas. 


Anualmente é necessário reportar o número de travessias existentes entre as redes de 


águas e saneamento e linhas de água que pertençam ao Domínio Público Hídrico 


(DPH). Assim, o modelo utilizado para obter este número era criado com um 


encadeamento de queries que, sendo dinâmicas, atualizavam-se à medida que os 


dados eram alterados. 


A Informação Geográfica de base consiste na Rede de Águas de Abastecimento (RAA) e a 
rede hidrográfica incluída no Domínio Público Hídrico (DPH). 


Query Resultado Observações 


Select Tubagens “Em serviço” RAA Limita a Rede de Águas de Abastecimento aos 
elementos que estão em serviço 


RAA intersect DPH Intersecoes Identifica as interseções da RAA com o DPH 


Buffer 8m sobre 
“Intersecoes” 


Int_Reais O buffer deve agregar elementos que se 
toquem. Pretende eliminar interseções 
duplicadas por ocorrerem dos dois lados de 
uma estrada. 


Count “Int_Reais” RAA_DPH Resulta no número de interseções da rede de 
Águas de Abastecimento com o Domínio 
Público Hídrico. 


Figura 47 - Modelo de queries encadeadas 


 As variáveis que fosse necessário alterar, como os valores do buffer, eram 


alterados diretamente na query. 


 Este sistema de criação de modelos foi utilizado em diversas situações desde o 


cálculo de consumos mensais por tipologia de utilizador até ao posicionamento de 


etiquetas (labels) para nomes de ruas (quebrando os eixos por segmentos para poder 


escolher qual o segmento adequado a incluir a label). 
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3.4 Monitorização Ambiental  


 Alguns projetos e atividades, pelas suas caraterísticas obrigam à realização de 


Avaliações de Impacto Ambiental (AIA) onde são realizadas Atividades de 


Monitorização Ambiental (AMA). Esta monitorização consiste no “processo de 


observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os 


efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por 


meio de relatórios da responsabilidade do proponente com o objetivo de permitir a 


avaliação da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, 


minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes da 


execução do respetivo projeto” (Decreto-Lei nº197/2005 de 8 de Novembro, 2005). 


Sendo a exploração da atividade mineira um processo contínuo, também a 


monitorização deve ser contínua para (tentar) garantir que as medidas de mitigação 


sejam apenas preventivas e não tenham de ser minimizadoras ou compensatórias. Na 


primeira aproximação que a APA faz às boas práticas a aplicar em programas de 


monitorização, já refere que “deve proceder-se à disponibilização/divulgação dos 


dados de monitorização por via eletrónica, possibilitando a sua articulação e 


integração na conceção de novos programas, criando sinergias e reduzindo custos” 


(APA, 2011, p. 7). Mais uma vez se destaca a necessidade de ter dados digitais para 


uma melhor análise da informação com vista a uma melhoria no ordenamento do 


território enquanto manutenção da qualidade de vida da população. 


Este projeto, no qual tenho vindo a colaborar desde 2007, tem já um longo 


historial de desenvolvimentos, versões e novas implementações para o Departamento 


do Ambiente da SOMINCOR - Sociedade Mineira Neves Corvo. A sua génese consistiu 


na criação de uma plataforma de registo das recolhas de medidas de parâmetros 


biológicos, físicos e químicos para controlo ambiental e posterior resposta aos 


requisitos da Licença Ambiental e Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (PCIP) 


que atualmente são apresentados de acordo com os requisitos especificados no 


regime de Licenciamento Único Ambiental (LUA) (Decreto-Lei nº75/2015 de 11 de 


Maio, 2015) 


Desenvolvido principalmente enquanto aplicação alfanumérica, foi mais tarde 


adicionada uma componente de mapas desenvolvida em MapGuide Enterprise. No ano 
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de 2014 esta solução foi migrada para MapGuide Open Source ligado a uma base de 


dados Oracle, com recurso ao software MapGuide Maestro como ferramenta de 


configuração. O intuito do mapa, para além de identificar os locais de observação e de 


recolha de medidas, foi percecionar a possível evolução e orientação de fenómenos 


anómalos, nomeadamente no tema de Águas e o risco de contaminação para as 


povoações vizinhas. 


 


Figura 48 - Layout dos mapas de Monitorização Ambiental 


Sobre uma imagem de fundo de um raster Ikonos, está representada 


cartografia de base, referente a hidrografia, geologia e infraestruturas rodoviárias e 


ferroviárias. No tema ambiental são apresentadas camadas referentes a geologia, 


áreas protegidas e árvores notáveis. Na componente de negócio, as infraestruturas do 


couto mineiro (edifícios e infraestruturas da mina) e os locais onde é feita 


monitorização ou recolhas de amostras. Estes locais estão desagregados pelos temas 


ambientais em análise (águas de consumo humano, águas contaminadas, águas 


superficiais e subterrâneas, ruído, meteorologia, qualidade do ar, etc.). A informação 


apresentada nos mapas está integrada com a componente aplicacional podendo o 


utilizador clicar num objeto e consultar a informação na aplicação e vice-versa. 


 Inicialmente os dados eram recolhidos em papel e preenchidos manualmente 


na aplicação, a partir da qual eram emitidos os relatórios a apresentar à Autoridade 


Regional. Numa segunda fase foram criados importadores de dados que têm como 


input os ficheiros provenientes de diferentes sondas que medem a qualidade da água 
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em cursos de água e à entrada e saída das estações de tratamento. Este mesmo 


sistema de carregamento de dados (semiautomático) é utilizado para a informação 


proveniente do Instituto de Meteorologia (atual Instituto Português do Mar e da 


Atmosfera) que, nos últimos 20 anos sofreu duas transformações no formato de 


dados.  


 Desde 2012, que estes métodos foram complementados por um sistema de 


telemetria. Inicialmente as sondas comunicavam por wi-fi para um RTCU (Real Time 


Control Unit) que procedia à descodificação da informação da sonda e a transmitia 


para a base de dados. Desde 2015, com a criação de um novo módulo de suporte ao 


departamento de Barragens foi feita uma transferência de tecnologia, de Oracle/.NET 


para MySQL/php, onde foi eliminado o RTCU estabelecendo uma comunicação direta à 


base de dados através de uma rede de comunicação sem fios (wi-fi ou 4G). Este 


sistema está em produção apenas para análise de qualidade de água e funciona com 


sondas multiparamétricas que recolhem informação de diferentes elementos de 


análise (pH, Oxigénio dissolvido, Turbidez, Condutividade, etc.).  


 


Figura 49 - Dashboard de monitorização da qualidade da água 


 Para além da informação constante em base de dados e consultável pela 


aplicação, os dados de telemetria são apresentados em tempo real em dashboards 
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para monitorização permanente, com um dispositivo de alertas e alarmes enviados por 


correio eletrónico e/ou SMS. 


 A utilização de sistemas de comunicação entre máquinas é uma tendência em 


crescendo em Portugal. De acordo com informação da ANACOM, existiam no segundo 


trimestre de 2017 mais de 800 000 equipamentos dedicados a comunicação entre 


máquinas (M2M) representando quase 5% dos equipamentos ativos a nível nacional e 


apresentando um crescimento de quase 14% em relação ao mesmo período do ano 


anterior. 


 


Figura 50 - Estações e equipamentos móveis ativos  (ANACOM, 2017) 


 Este crescimento deve-se sobretudo ao cada vez maior volume de dados 


recolhidos, à capacidade de gerir melhor essa informação com novas bases de dados e 


sistemas dedicados à análise de Big Data e a uma maior consciencialização de que os 


dados são a melhor fonte de informação para analisar tendências e poder criar 


modelos mais próximos da realidade com consequente melhoria nos processos de 


decisão e inovação. 


 


  







77 


IV. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E BASES DE 


DADOS 


Os Sistemas de Informação Geográfica permitem elaborar análises com base 


em componentes espaciais, o que o torna uma poderosa ferramenta de apoio à 


decisão, mas raramente os fenómenos se limitam a uma componente espacial, 


especialmente se falamos da Administração Pública, Central ou Local. Os processos são 


específicos e necessitam de documentação de apoio, relatórios, históricos de ações e 


procedimentos e uma enorme quantidade de informação que faz com que cada caso 


apresente as suas especificidades. Essa informação encontra-se habitualmente 


dispersa por diferentes departamentos ou arquivos, com alguma frequência em 


localizações físicas distintas e distantes. Esta dispersão torna a relação entre o Estado e 


o Cidadão um processo burocrático, moroso e dispendioso que fragiliza a imagem do 


Estado. Quando este não consegue responder de forma eficaz, há um forte risco de 


quebra de participação e do exercício de cidadania, pois a confiança no aparelho 


administrativo se torna diminuta. O “Livro Branco das regiões sobre a governação 


multinível”, orientado para a relação do cidadão com a Comunidade Europeia, apela à 


necessidade de promover a participação nas políticas europeias: “A adesão dos 


cidadãos ao processo europeu é um aspeto essencial para a credibilidade da 


democracia europeia. A cidadania europeia constrói-se e a governação europeia 


organiza-se através da participação.” (Brande & Deleberre, 2009, p. 9). Se este 


princípio é válido para a relação do cidadão com uma entidade supranacional, é 


inevitavelmente imperativo que exista também na relação de cada um com o Estado. 


Para reduzir a burocracia, tornar mais acessível a informação existente e 


reduzir a pegada ambiental provocada pelo uso do papel, foi criada a Agência para a 


Modernização Administrativa que participou na elaboração do “Plano global 


estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na Administração Pública” 


que assume como um dos principais eixos de atuação a utilização das TIC para 


potenciar a mudança e a modernização administrativa através de medidas como 


“Desmaterialização de processos/procedimentos internos (tal deverá ser 


acompanhado, obrigatoriamente, de um esforço de reengenharia de processos de 


negócio); Proibição de circulação de papel em cada organização pública e na AP (entre 
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departamentos/áreas/setores de uma mesma organização, ou entre diferentes 


organismos públicos); Obrigatoriedade na interação por canais eletrónicos com 


empresas ou empresários em nome individual.” (Grupo de Projeto para as TIC, 2011, 


pp. 85-86). Este esforço de modernização foi recentemente reiterado pelo Governo ao 


promover “uma mudança de cultura e de práticas que promovam processos de 


trabalho e de comunicação mais orientados aos objetivos das organizações e ao 


próprio serviço público: procedimentos desmaterializados, móveis, acessíveis e mais 


simples, quer dentro da própria Administração Pública, quer entre esta e os cidadãos 


ou empresa.” (Resolução do Conselho de Ministros nº51/2017 de 19 de Abril) 


 De seguida são apresentadas aplicações que, não tendo sido incluídas nos 


capítulos anteriores, resultam da análise e avaliação de procedimentos e que têm 


como objetivo concretizar as orientações acima descritas. Nestes, para além da 


desmaterialização de processos como forma de redução de custos e aumento de 


eficácia, destaca-se a criação de conteúdos digitais, de qualidade, que sejam reflexo da 


realidade e que possam ser utilizados em Sistemas de Informação, nomeadamente 


Geográficos e disponibilizados a uma comunidade de utilizadores. Por esse motivo, 


todas estas aplicações estão de alguma forma ligadas à componente de mapas da 


instituição correspondente, permitindo complementar a informação geográfica com a 


informação descritiva dos temas em causa. 


4.1 Gestão Legislativa 


 Um couto mineiro, neste caso a SOMINCOR, é uma área com fortes restrições 


legislativas e alvo de um apertado escrutínio ambiental. Se os quadros legislativos não 


são facilmente compreensíveis para um leigo, as múltiplas temáticas (ambiente, 


transportes, resíduos perigosos, águas, ar, ruído, embalagem, segurança, etc.) e a 


dinâmica legislativa, com alterações, revogações e transposições, não facilitam a sua 


leitura e compreensão. 


 Da necessidade de acompanhar o histórico da legislação publicada, de poder 


encontrar qual o decreto a aplicar em determinada situação, as obrigações, os prazos 


legais, as coimas e de tornar mais acessíveis e percetíveis os intrincados meandros 


legislativos, foi criada a aplicação “Legix” com vista a colmatar esta necessidade. 
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Disponível em ambiente web na rede da empresa (intranet), inclui toda a legislação 


que de alguma forma está associada ao funcionamento de uma mina sobre os diversos 


temas. Os documentos legislativos são guardados em base de dados e distribuídos em 


formato digital (pdf), permitindo reduzir o papel e divulgar a informação de forma 


centralizada. 


As alterações legislativas e as obrigações a ele associadas têm de estar 


disponíveis e percetíveis para toda a empresa, sendo necessário um cuidado acrescido 


nos mecanismos de pesquisa para garantir que o resultado pretendido seja encontrado 


pelo utilizador. A primeira preocupação foi garantir que todas as tipologias de 


caraterização dos diplomas pudessem ser usadas como filtro de pesquisa: Tipo de 


diploma (lei, decreto-lei, regulamento, portaria, etc.), Série do Diário da República em 


que foi publicado, Tema (definido pela organização), fonte legislativa (se é nacional ou 


comunitário), possibilitar a pesquisa por data específica ou por intervalo de datas e 


garantir que a pesquisa por texto contemple todos os campos, palavras-chave, 


comentários ou observações que tenham sido registados pelos utilizadores. 


Para cada diploma são apresentados os diplomas relacionados, devido a 


Alterações, Revogações ou Transposições que tenham sido feitas em qualquer sentido. 


Quando o diploma A revoga o diploma B, é assumida a relação inversa em que diploma 


B “é revogado” pelo diploma A. Para que seja possível ligar dois documentos sem 


ligação direta, foi criada a “associação”, uma tipologia utilizada para estabelecer uma 


ligação entre diplomas que não tenham vínculo legal entre eles. 


 


Figura 51 - Interface de aplicação de legislação 
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 Outras funcionalidades foram adicionadas como a atribuição de palavras-chave, 


a definição e explicação de requisitos legais presentes no diploma ou relatórios de 


análises solicitadas para alguns diplomas. Estes três aspetos são específicos das Áreas 


Funcionais pois o mesmo diploma pode ter palavras-chave, análises e requisitos 


distintos consoante é visto numa ótica de ambiente ou de segurança no trabalho, por 


exemplo. Esta implementação implicou uma alteração no mecanismo de segurança 


pois sendo específicos a uma área funcional, devem estar disponibilizados apenas a 


utilizadores dessa área. Com isto, não só o papel foi desmaterializado, nas diversas 


cópias distribuídas pelos diferentes departamentos, como o seu acesso foi 


desbloqueado com um mecanismo simples e completo de pesquisa.  


 Por fim, ao colocar os dados em formato digital, as geometrias dos edifícios 


e/ou áreas de trabalho constantes no webmap incluem ligações às páginas de 


legislação que lhes possa estar afeta. Esta comunicação entre aplicações é estabelecida 


através do envio de um parâmetro referente ao tema ou elemento associado.  


 


4.2 Desmaterialização das Guias de Acompanhamento de Resíduos 


 A aplicação de uma economia circular onde se evita o descarte de produtos e se 


aposta na reciclagem e valorização destes quando chegam ao fim de vida, tem um 


forte impacto no setor dos resíduos pois é aqui que é feita a principal alteração de 


modelo económico: em vez de ir para aterro ou incineração como desperdícios (como 


acontece na economia linear), serem valorizados, reutilizados e geradores de novos 


produtos ou matérias-primas que voltem a entrar no circuito comercial. Em relação às 


metas definidas no Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2014-2020, Portugal 


tem vindo a cumprir e mesmo a ultrapassá-las, com exceção dos veículos em fim de 


vida, apesar de estarmos muito próximos dessa meta. (APA, 2017) 
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Figura 52 - Reciclagem em Portugal e as metas 2020 (APA, 2017) 


 A desmaterialização das Guias de Acompanhamento de Resíduos é um desígnio 


aguardado há vários anos, em Portugal. Em 2011 surgiu em lei a primeira afirmação de 


que era “introduzida a guia de acompanhamento de resíduos eletrónica (e-GAR). A 


introdução desta guia tem como vantagens tornar mais fiável o sistema de 


acompanhamento de transporte de resíduos, desmaterializando e simplificando de 


forma significativa o procedimento de registo e controlo da informação relativa a esta 


atividade.” (Decreto-Lei 73/2011 de 17 de Junho, 2011). Após vários avanços e recuos, 


as e-GAR passaram a ser obrigatórias a 1 de Janeiro de 2018.  


 Em vez de folhas autocopiativas, as eGAR passam a ser realizadas no portal 


SILiAmb ou em aplicações terceiras devidamente credenciadas pela APA, e o processo 


de tramitação (anulação, aceitação, correção, rejeição) é feito sempre em formato 


eletrónico. Desde 2016 que estou envolvido no desenvolvimento do WebPROGRESI, o 


primeiro software a obter a certificação EGAR da APA que funciona como Software as 


a Service (SaaS), com sincronismo com o servidor central da APA.  


 A primeira vantagem consiste em aumentar a transparência no transporte de 


resíduos e gerar um MIRR (Mapa Integrado de Registo de Resíduos) de forma 


automática a nível nacional ao mesmo tempo que obriga à identificação de todos os 


intervenientes, não só produtores e operadores, mas também transportadores, grupo 


que até este ano não necessitava de estar registado no SILiAmb. 
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Figura 53 - Software para criação e acompanhamento de e-GAR 


 Com a introdução deste novo formato e com as obrigações de registo, a APA 


está a entrar numa fase de criação de um cadastro de utilizadores. Assim que esta 


informação estiver completa e que houver fluxos suficientes, é o momento em que um 


SIG pode fazer a diferença na criação de mecanismos de rentabilização de rotas (para 


os transportadores e OGR), na escolha mais acertada dos Operadores de Gestão de 


Resíduos em termos de distâncias e custos (para os Produtores) e numa correta 


fiscalização e conhecimento sobre os fluxos de resíduos, tipologias e quantidades 


geradas, recicladas e valorizadas. Neste momento ainda pode ser cedo, mas este é um 


setor onde um SIG pode dar uma boa contribuição tanto às entidades individuais como 


à APA enquanto instituição reguladora. 


 


4.3 IDE e Bases de dados 


A informação geográfica, como ilustram os projetos anteriormente descritos, é 


cada vez mais digital e transversal a diferentes setores da sociedade. Por vezes de 


forma vertical, o que acontece mais no setor privado, e outras de forma horizontal a 


abarcar informação de diversos ramos que sejam pertinentes para o projeto em causa. 


Como tudo se relaciona e nada existe sem influência de outros elementos e a 


tecnologia atual possibilita o estudo dessas influências, estudo, projetos ou análises 


que não cruzem informação de diferentes fontes estão condenados a uma quebra de 


credibilidade por não considerarem os fenómenos que os influenciam. A figura 54 
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ilustra o cruzamento destes três polos estruturantes da informação no mundo 


contemporâneo, suportado pelas TIC  (Julião, Geografia, Informação e Sociedade, 


1999). 


 


Figura 54 - Geografia, Informação e Sociedade (Julião, 1999) 


Tendo como resultado deste trinómio uma quantidade gigantesca de dados e 


de informação é necessário criar uma infraestrutura e uma linguagem que permita a 


comunicação. Com esse objetivo surge o conceito de Infraestrutura de Dados Espaciais 


(IDE), termo cunhado em 1993 pelo U. S. National Research Council e que pode ser 


definido como uma “plataforma de tecnologias, políticas e acordos institucionais que 


facilitem a criação, troca e uso de dados geoespaciais e informação relacionada numa 


comunidade de troca de informação” (ESRI, 2017). Para que isto seja possível é 


imperativa a definição dos metadados a usar, seus respetivos tipos e tamanhos, 


webservices a disponibilizar, mecanismos que os permitam ler, como são acedidos e 


por quem, etc. Sabendo ainda que o planeamento e ordenamento se faz através de 


políticas aplicáveis a diferentes escalas, desde as normas comunitárias até à 


implementação local, também a informação deve ser analisada a diferentes escalas o 


que inviabiliza uma única IDE. Devem então existir diferentes IDE mediante a escala a 


que se aplica a informação. 
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Figura 55 - Hierarquia das IDE 


A hierarquia em pirâmide de IDE apresentada por Rajabifard (Rajabifard & 


Williamson, 2001) ao ser aplicada em Portugal, também devido à dimensão do país, foi 


alvo de uma adaptação considerando apenas IDE Global, IDE Nacional, IDE Regional, 


IDE Local e IDE Temática (DGT, 2013) esta última substituindo a Corporativa original 


visto que uma corporação ou instituição normalmente se centra numa temática 


específica, independentemente do seu alcance geográfico. Podemos avaliar esta 


pirâmide com uma diminuição do grau de detalhe à medida que nos vamos dirigindo 


ao topo. Enquanto na base da pirâmide são considerados os valores absolutos, efetivos 


de cada detalhe, ao subir cada nível esses valores absolutos são agregados ou 


transformados em índices, taxas e/ou indicadores que permitam uma análise mais 


abrangente e comparativa.  


Nos projetos atrás descritos, todos eles se enquadram no contexto de IDE 


Temáticas ou Corporativas. As redes elétricas ou de telecomunicações, os processos de 


licenciamento mediante análise de servidões ou mesmo a monitorização ambiental e o 


armazenamento de produtos químicos, referem-se a um tema específico, quase 


sempre extensível à totalidade do território nacional embora por vezes limitado às 


infraestruturas de uma única empresa. Já o caso das Águas de Sintra, embora seja 


temático pode também ser incluído nas IDE Locais se atentarmos na circunscrição 


geográfica em estudo (concelho de Sintra). Neste caso, e em muitos outros pelo país, 


os SMAS de Sintra são uma entidade pública distinta da Câmara Municipal, mas sob a 


sua jurisdição. Estas entidades, pela necessidade de ter o conhecimento das 


infraestruturas físicas foram muitas vezes as impulsionadoras para a criação de SIG 


municipais (estes sim, claramente integrados na definição de IDE Locais). Olhando para 
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o caso dos SMAS de Sintra, estando integrado numa IDE Temática, necessita da 


informação das infraestruturas existentes de telecomunicações e rede elétrica 


subterrânea, para que as suas intervenções no terreno possam ser coordenadas e para 


evitar danos a outras redes, e todas elas devem ser do conhecimento da Câmara 


Municipal (IDE Local). Por sua vez, a informação dos SMAS referente a estado de 


infraestruturas, consumos, abastecimentos, perdas, etc. são reportadas a uma 


entidade como a ARH Tejo e Oeste (que deve gerir uma IDE Regional) e a uma 


entidade nacional como a ERSAR (que deve gerir uma IDE nacional). Por sua vez, as 


ARH reportam à comunidade europeia ao abrigo do projeto WISE que agrega a 


informação de todos os seus países, e que serviu de teste para a aplicação da diretiva 


INSPIRE (Moreira, 2008), numa IDE Global. 


Para que esta comunicação possa ser feita de forma fluente, o processo de 


comunicação que foi considerado na definição de cada uma das IDE deve permitir 


também a comunicação entre elas, aplicando standards e normas nacionais que sejam 


preferencialmente usados e/ou transpostos de normas internacionais.  


O crescente uso, criação e disponibilização de informação geográfica em 


plataformas web e mobile, tem feito aumentar o número de potenciais fontes de 


informação que possam ser tratadas e utilizadas do ponto de vista do ordenamento e 


gestão territorial. Desde o fluxo turístico registado em sítios como como booking.com 


e airbnb.com, aos percursos pendulares registados pelo trânsito em maps.google.com, 


a frequência de utilização de circuitos desportivos do strava.com, o registo de 


equipamentos de qualidade do ar ou da água recolhidos por entidades privadas ou 


toda a informação gerada por utilizadores de forma voluntária em plataformas abertas 


como OpenStreetMap, o leque de fontes disponíveis é imparável. Mesmo utilizando 


bases de dados não relacionais dedicadas ao tratamento de grande quantidade de 


dados (Big Data) é necessário aplicar mecanismos de fusão de dados. Estes 


mecanismos devem permitir a “síntese de informação espacial de múltiplas fontes para 


extrair informação significativa referente a contextos aplicacionais específicos” 


(Wideman & Bernard, 2015) e têm como ponto de partida os standards definidos pela 


OGC e pela W3C para que se possa estabelecer um processo distribuído baseado em 


arquiteturas orientadas a serviços (SOA). Conseguindo criar um processo 
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perfeitamente definido que ligue as IDE à web semântica (“uma plataforma web 


comum que permite a partilha e reutilização de dados para além dos limites das 


aplicações, empresas e comunidades” (W3C, 2009)) será possível navegar entre dados 


espaciais como hoje se navega entre livros e documentos digitais, acedendo aos 


múltiplos conteúdos disponíveis e relacionados. 


Todos estes mecanismos de interligação de dados (num contexto de utilização 


generalista futuro) ou de acesso e utilização aos dados existentes (como são usados 


genericamente hoje em dia) pressupõem a utilização de bases de dados. 


A base de dados é o repositório central de toda a informação a ser trabalhada 


pelas diversas ferramentas. Embora inicialmente tenham sido dedicadas apenas a 


informação alfanumérica, hoje existem bases de dados espaciais (geodatabases) ou 


com extensões espaciais que permitem guardar documentos, geometrias e/ou dados 


espaciais e executar funções de análise e geoprocessamento. Mesmo quando são 


usados ficheiros vetoriais ou raster, em file system, a utilização de uma base de dados 


alfanumérica com informação complementar de atributos desses ficheiros, enriquece 


grandemente os dados e consequentemente a informação obtida.  


Na modelação de uma base de dados deve ser tido em conta que esta deve 


permitir inserir, atualizar, verificar, armazenar, gerir, exportar e transformar os dados, 


através de um bom interface com o utilizador (Rigaux, Scholl, & Voisard, 2002, p. 2). 


Este interface, na maioria das bases de dados de código aberto (como PostgreSQL ou 


MySQL) vem incluído com a instalação. Em bases de dados proprietárias (como Oracle 


ou SQL Server) embora seja disponibilizada uma ferramenta simples de acesso e 


manipulação da base de dados é comum utilizar software desenvolvido por terceiros 


para uma manipulação mais simples e eficaz. Estes interfaces, embora úteis aos 


administradores de bases de dados, de pouco servem aos utilizadores que necessitam 


de um interface gráfico mais simples, apelativo e que vá de encontro às suas 


necessidades. Nestes casos, em que a base de dados não dará apenas suporte à 


informação espacial, mas também a aplicações que permitam o manuseamento desses 


dados, é necessário criar diversos modelos lógicos, distintos por temática, que serão 


depois integrados e interligados através da própria base de dados ou de código e 


programação integrados na própria aplicação. 
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O ciclo de vida de uma base de dados começa por uma análise de requisitos, 


saber o que a base de dados tem de guardar para dar respostas aos fenómenos que se 


pretendem analisar. Sabendo o que se pretende, é iniciado o modelo lógico, 


consolidado num Diagrama Entidade-Associação que represente a estrutura dos dados 


e as suas relações. As técnicas mais utilizadas na construção dos modelos lógicos são 


ER (Entidade-Associação) e UML (Teorey, Lightstone, & Nadeau, 2006, pp. 13-51).   


Os modelos de dados mais utilizados em SIG são modelos relacionais onde a 


informação é guardada em tabelas que se relacionam entre si através de associações 


definidas por chaves primárias e estrangeiras. Estas associações são estabelecidas sob 


um princípio de cardinalidade que corresponde à contagem de elementos que 


participam nestas relações de conetividade. A figura 56 ilustra a cardinalidade das 


relações entre duas tabelas onde “1” representa apenas um registo com ligação e “N” 


vários registos (Teorey, Lightstone, & Nadeau, 2006, pp. 17-18). Embora “N” 


normalmente seja utilizado como um número ilimitado de registos, pode ser definido 


um limite máximo. Se uma tabela representar a formação de uma equipa de futebol, o 


limite máximo será de 11. Da mesma forma, também pode ser indicado o valor zero (0) 


como valor mínimo de ligação, significando que alguns registos podem não ter ligação 


com a tabela relacionada. Apesar de possível, para garantir que as ligações são todas 


estabelecidas facilitando a verificação de resultados, é recomendado utilizar sempre 


que possível um registo correspondente a “Não conhecido” ou “Não aplicável” que 


garanta a totalidade das ligações evitando a existência de registos-órfãos. 


 


Figura 56 - Conetividade das relações (Teorey et al., 2006) 
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Integrados nos modelos relacionais é possível utilizar outros modelos como o 


hierárquico, aplicável a estruturas como as divisões administrativas do território (País, 


Distrito, Concelho, Freguesia) em que cada registo tem apenas um “registo-pai” (1:N) 


ou modelos de rede (network) onde são utilizadas tabelas que se ligam com várias 


combinações, definindo ligações N:N. No exemplo ‘many-to-many’ da figura 56, um 


funcionário participa em vários projetos e um projeto tem diferentes funcionários. 


Nestas tabelas é comum incluir outros atributos de forma a estabelecer critérios que 


definam a relação como uma data, um intervalo de datas ou uma tarefa.  


Muitas bases de dados, pela sua dimensão, complexidade e morosidade de 


modelação devem ser alvo, no final, de um processo de integração para eliminar 


redundâncias entre tabelas e atributos. Da mesma forma, deve ser normalizada para 


que haja coerência entre os diferentes objetos que a compõem, tanto a nível da 


estrutura da base de dados como da própria nomenclatura dos campos, das relações, 


índices e chaves primárias ou estrangeiras. Esta normalização da nomenclatura poderá 


revelar-se bastante útil em tarefas futuras de migração de dados. Por fim, é dado início 


à criação física da base de dados, carregamento de registos e monitorização da mesma 


através da execução de queries. Neste processo, é recorrente fazerem-se pequenos 


ajustes e melhorias que podem ter impacto não só nos dados como na própria 


estrutura da base de dados. Uma base de dados relacional com dados de teste pode 


ser facilmente modificável, mas se a necessidade de proceder a essas modificações só 


for identificadas já em produção, a resolução não só será mais morosa como se pode 


refletir em alterações de muito difícil concretização devido ao efeito em cascata que 


estas podem provocar, perturbando a produção. 


4.3.1 Planos de Bacias Hidrográficas da ARH Alentejo   


 Nos anos de 2009/10 foi realizado o modelo de dados para os Planos de Gestão 


de Bacias Hidrográficas da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, no 


seguimento da implementação da Water Framework Directive (EPA, 2017), com o 


objetivo de gerir as massas de águas superficiais e subterrâneas em contexto europeu, 


com foco em três elementos estruturantes: a caraterização das massas de água, os 


planos de monitorização e a elaboração de Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas, 


sempre com a envolvência da população. Esta informação é integrada no projeto 
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WISE. Na legislação nacional, estas transposições das normas comunitárias passaram a 


ser designadas como Diretiva-Quadro Águas (DQA).  


 


Figura 57 - Normas ISO relevantes para WISE (Jensen, 2008) 


 Por grande parte das massas de água serem internacionais, os estudos de bacia 


surgem como a melhor ferramenta de planeamento desde que sejam criados de 


acordo com normas internacionais definidas que cubram uma vasta gama de temas 


pertinentes a uma comunicação transparente, desde metadados a sistemas de 


projeção, serviços de comunicação ou schemas de exportação, como ilustra a figura 


57, publicada numa conferência sobre o projeto WISE (Jensen, 2008). 


 A ARH Alentejo inclui as regiões hidrográficas 6 e 7, referentes às bacias dos 


rios Sado/Mira e Guadiana, respetivamente. A parte sul da bacia do Guadiana está a 


ser gerida, por delegação de competências à ARH Algarve o que implica que haja uma 


comunicação permanente entre ambas as entidades.  


 Ao contrário das restantes ARH que optaram pela construção de um modelo 


criado em tecnologia proprietária, no Alentejo a administração optou pela 


implementação em tecnologia open-source, PostGreSQL. O propósito deste projeto foi 


modelar e instanciar uma base de dados capaz de conciliar toda, ou o maior número 


possível desde que coerente, a informação geográfica e alfanumérica existente numa 


IDE regional e sobre a qual pudessem ser utilizadas ferramentas SIG e desenvolvidas 
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aplicações para dar resposta às necessidades da ARH ao nível do planeamento, gestão, 


informação ao cidadão e relatórios oficiais. 


 


Figura 58- Limites da Regiões Hidrográficas da ARH Alentejo 


 Dos dados iniciais constavam diferentes temas de IG: Atlas do Ambiente, 


Divisões Administrativas ao nível nacional e regional (distritos, NUT, concelhos, 


freguesias, lugares), Conservação (Áreas Protegidas, Rede Natura, ZPE, REN), Fontes 


Poluidoras (Águas residuais, lixeiras, Substâncias Perigosas), Geologia, Infraestruturas, 


Indústria Extrativa, Recursos Hídricos (Albufeiras, Aquíferos, Bacias, Linhas de Água, 


Zonas Sensíveis), Solo (Pedologia e Uso de Solo-Corine), Monitorização (Águas 


Subterrâneas e Superficiais, Ar, Clima e Substâncias Perigosas), Planos (equivalente aos 


IGT), Ortofotomapas e Cartas Militares. Alguma desta informação, como cartas 


militares, ortofotomapas ou ocupação de solo, foram mantidas em tabelas flutuantes. 


As tabelas flutuantes constam da base de dados, mas os seus conteúdos embora 


possam ser utilizados em operações de geoprocessamento e de análise espacial não se 


relacionam logicamente com os restantes conteúdos.  


 Devido ao elevado número de informação inicial e das necessidades 


identificadas, foi necessário decompor o modelo em diferentes partes para que cada 


componente ou tema pudesse ser analisado individualmente, facilitando a análise e 
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solução do problema, que neste caso consiste em perceber de que forma os elementos 


se podem relacionar para que seja possível representar as diferentes realidades 


existentes no terreno.  


 Na concetualização deste modelo, para que pudesse responder às necessidades 


de planeamento e ordenamento das águas do Alentejo e para que fosse parte 


integrante de um mapa europeu, foram analisados previamente outros modelos de 


águas existentes, como ArcHydro1 e Groundwater Model2, a partir dos quais foram 


feitas ampliações para suportar informação adicional. Do resultado da análise de 


modelos existentes e adaptação às necessidades, foi criado um modelo de dados com 


mais de 350 tabelas, divididas por 20 submodelos: 


 UAT – Unidades Administrativas de Território. Estabelece as relações entre 


NUT, Distritos, Concelhos, Freguesias, Lugares, Localidades, Perímetros 


Urbanos, Regiões Hidrográficas e outras regiões a definir pelo utilizador; 


 IGT – Instrumentos de Gestão do Território. Reúne os diferentes IGT em vigor 


na ARH Alentejo por tipo, Servidões, Espaço-canal, Entidades e seu estatuto em 


cada IGT e ligações destes à legislação e às UAT; 


 Calendário – Define os diferentes períodos temporais (ano civil, agrícola, 


judicial, etc.), feriados, dias da semana e periodicidades; 


 Entidades – Define as diferentes entidades jurídicas que intervém nos Planos de 


Bacia com destaque para a instalações da pecuárias, extrativa e sujeitas a PCIP, 


garantindo o histórico de alterações a estas entidades.  


 Documentos – Carateriza os documentos que pela sua pertinência e associação 


a Temas e Entidades possam ser consultados em base de dados; 


 Legislação - Carateriza a legislação pertinente a cada tema e estabelece a 


ligação entre estes e documentos oficiais; 


 Locais de Observação – Carateriza os Locais onde possam ser feitas 


Observações, relacionando-os com o ambiente em que se localizam como 


redes viárias, ferroviárias, ocupação de solo e cartogramas; 


                                                      
1
 Maidment, D.R. (2002). ArcHydro: GIS for water resources. ESRI. 


2
 Strassberg, G. (2005). A geographic data model for groundwater systems. Austin. 
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 Estações de Monitorização – Configura as Redes de monitorização com as 


respetivas estações, equipamentos e eventos, relacionando-os com os locais de 


observação; 


 Eventos e Valores – Carateriza os valores obtidos nos Eventos de Monitorização 


tipificando os casos de acidentes e incidentes ambientais e o processo de 


validação desses valores; 


 Importação de Valores – Carateriza os processos de importação de valores 


através de ficheiros pré-formatados obtidos por entidades ou equipamentos; 


 Parâmetros – Carateriza os diversos parâmetros a serem monitorizados tendo 


em conta valores limite e de referência; 


 Planos de Monitorização – Carateriza os Planos de Monitorização e respetivas 


Atividades, Campanhas, Rotinas e Equipas relacionando-os com as Entidades, 


os Locais de Observação e Recursos Hídricos; 


 Massas de Água Subterrâneas – Carateriza as Massas de Água Subterrâneas 


inseridas em Regiões Hidrográficas considerando as suas caraterísticas físicas e 


químicas, riscos de cumprimento de objetivos, descargas, captações, consumos 


pela população servida e níveis de confiança da informação obtida;  


 Massas de Água Superficiais - Carateriza as Massas de Água Superficiais 


inseridas em Regiões Hidrográficas, Bacias e sub-bacias, por tipologia (Costeira, 


Lago, Rio, Transição) e estados de conformidade, relacionando-as com as 


Atividades de Monitorização; 


 Perímetros de Proteção – Define os perímetros de proteção (especial, imediato, 


intermédio e alargado) associados às captações de massas de água 


subterrâneas e relaciona-os com a legislação em vigor; 


 Pressões difusas – Define e carateriza as pressões difusas urbanas, agrícolas e 


de campos de golf; 


 Pressões tópicas – Define e carateriza as pressões tópicas como são as 


instalações PCIP, indústrias extrativas e transformadoras, aquacultura, aterros, 


efluentes residuais urbanos.  
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 Zonas Protegidas: Atividades de Monitorização – Estabelecem as relações entre 


as diferentes zonas protegidas (proteção especial, sensíveis, infiltração máxima, 


sítios classificados, espécies aquáticas) e as atividades de monitorização; 


 Zonas Protegidas: Legislação – Define as ligações entre as diferentes zonas 


protegidas, a legislação que as define e os valores guia, limite e de referência a 


serem considerados em cada uma; 


 Zona de Cheia – Estabelece as relações entre a legislação vigente e os limites 


naturais, artificiais e adjacentes das zonas de cheia. 


 Na elaboração deste modelo de dados foi tida em conta a necessidade de 


caraterizar os elementos de forma a estabelecer a ligação com modelos de dados 


regionais (outros Planos de Bacia), nacionais (ERSAR) e comunitários (WISE). A sua 


conceção serviu de trampolim para trabalhos de consultoria na avaliação de modelos 


de dados para a ARH Tejo e DRSH dos Açores para adaptação do modelo de dados 


existente, de forma a fornecer a informação a incluir no WISE. 


 


4.3.2 Planos de Gestão de Bacia no relatório WISE   


 O projeto WISE (Water Information System for Europe) é uma IDE global, 


formada por uma parceria entre a Comissão Europeia e a Agência Europeia do 


Ambiente, que reúne a informação referente ao estado das águas dos diversos 


estados-membro e as disponibiliza através de ficheiros e/ou webservices para 


utilização pública e surgiu da necessidade de criar um sistema de informação 


ambiental partilhada (SEIS). Nas décadas de 1980/90 só existia a informação ‘Corine’, 


entre 1995/2005 foram feitos relatórios à Agencia Europeia do Ambiente (EEA) por 


parte de cada estado membro e a partir de 2005 foi criado um sistema onde cada 


estado fornece a sua informação ambiental e consulta a informação de todos os 


estados membros, pois o Ambiente não se padece com fronteiras administrativas. O 


sistema SEIS é mutuamente suportado pela diretiva INSPIRE (Infraestrutura de dados 


espaciais) e pela iniciativa GMES (Monitorização para o Ambiente e Segurança). Deste 


triângulo ambiental, surge para o setor específico das Água o sistema de informação 


“WISE” (Water Information System for Europe). Inicialmente criado para implementar 
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os relatórios da Diretiva-Quadro Água, foi expandindo-se para várias outras diretivas 


referentes a recursos hídricos (Nery, 2008). O objetivo deste sistema é o de gerar 


informação próxima da fonte (IDE Locais, SMAS, por exemplo) e após ser recolhida 


poder ser partilhada e reutilizada tantas vezes quantas as necessárias. Os principais 


destinatários desta informação são as autoridades públicas para que cumpram as 


obrigações legais de comunicação de informações e utilizadores finais que a possam 


aplicar em ações de monitorização, implementação e elaboração de políticas 


ambientais. 


 As ARH, ao implementarem uma infraestrutura para a gestão dos planos de 


bacia hidrográfica, viram-se na necessidade de adaptar a informação que detinham de 


forma a fazê-la corresponder aos requisitos WISE. Participei na elaboração desse 


mapeamento, em 2010, para a ARH Tejo e para a DRSH/Açores, analisando os dados 


existentes, convertendo e adaptando os campos e estabelecendo a correspondência 


entre o que existia a nível local/regional e o pretendido para relatar à Comunidade 


Europeia. 


 A base de dados WISE foi disponibilizada em formato Access, com tabelas 


flutuantes, sem relacionamento entre ela pelo que as operações de ETL, para além da 


reprojeção dos dados geográficos de HG-Datum73 para ETRS89-PTTM, foram 


meramente alfanuméricas.  


 A chave principal de todo o mapeamento de ficheiros consistiu na codificação 


dos elementos para posterior exportação para formato XML. 


O país é identificado sempre pelos dois carateres definidos pela ISO 3166-2. A região 


hidrográfica pelo código RHx. A partir daqui difere entre massas de águas subterrâneas 


ou superficiais. A massa de água subterrânea é identificada pelo código GWB_MS_CD e 


que agrega o código da massa de água com o da região hidrográfica onde se encontra.  
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Figura 59 - Massas de água subterrâneas ARHTEJO integradas no WISE. 


 No caso das massas de água superficiais, cada segmento tem um código 


europeu próprio (EU_SEG_CD) que indica se faz parte dos rios principais do WISE 


(MAIN) e qual o seu código de rio/river water (EU_CD_RW). Este código pode incluir 


múltiplos segmentos, inclusive com diferentes designações pois todas as ramificações 


que derivam de um rio principal passam a partilhar o código de rio. 


 


Figura 60 - Caraterização WISE de massas de água superficiais (rios). 


 Tanto na ARH Tejo como na DRSH/Açores, o esforço de mapeamento foi 


similar. Para além da caraterização dos elementos geográficos, há todo um conjunto 


de informação alfanumérica e referente a planos de monitorização, que teve de ser 


recodificada. Os parâmetros analisados na água teriam de ser correspondentes entre 


os existentes na organização e as listas WISE. A solução criada, inicial e num período de 


transição, foi criar listas de conversão onde é feita a correspondência entre a 


designação existente e a designação ou código a reportar.  
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4.3.3 Outras bases de dados  


 Ao longo do meu percurso profissional na Geomais participei na modelação de 


diversas bases de dados, algumas citadas nos exemplos anteriores como na Força 


Aérea Portuguesa, nos SMAS de Sintra ou na SOMINCOR. Todas elas foram modeladas 


através da criação de um Diagrama Entidade-Associação, desagregado por 


submodelos.  


 Independentemente da forma como os dados geográficos são armazenados, 


sejam na própria base de dados espacial ou seja em file system, a forma como a 


informação está estruturada no resto da base de dados é fundamental para uma boa 


performance e cruzamento de informação. Se a informação espacial estiver guardada 


apenas com a sua geometria e um identificador, tudo o resto pode ser mais facilmente 


alterado sem ter impacto na alteração da geometria pois esta é, especialmente 


quando falamos de infraestruturas ou utilities, muito pouco sujeita a alterações na sua 


configuração. Como tal, as principais alterações que irão ocorrer vão incidir na 


estrutura de dados, seja por imperativos legais ou corporativos que implicam a 


alteração ou expansão do modelo existente. Ao antever a necessidade de alterar a 


base de dados, a estrutura e nomenclatura de tabelas e campos deve ser coerente 


para quando for necessário proceder a alterações, estas se possam replicar facilmente 


para múltiplas tarefas, índices e restrições (constraints). 


 A utilização de um prefixo referente ao tema (AMBiente, LEGislação, etc.) no 


nome das tabelas permite identificá-las quando há alterações que incidam nesse tema 


específico. O mesmo princípio pode ser usado na geração de índices identificando-os 


com IDX, IDU ou IDS consoante são gerais, únicos ou espaciais, e adicionando o nome 


da tabela e/ou do campo (consoante os casos). Pela experiência adquirida, opto 


também pela criação de dois submodelos adicionais em todas as bases de dados: um 


modelo de configuração, ou de sistema, onde devem ser incluídas todas as tabelas que 


vão definir a criação e gestão de utilizadores, permissões e parâmetros configuráveis 


às aplicações e um outro de tipologias. As tipologias, por serem normalmente tabelas 


que são aplicáveis a vários submodelos e têm uma estrutura simples (pouco mais do 


que ID e designação), devem ter um prefixo que as identifique como tal (TP, TYP, 


TIPO). Desta forma, alterações transversais que incidam sobre as tipologias (incluir 
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mecanismos para multi-tenant ou configuração para diferentes dispositivos ou 


idiomas) são facilmente aplicáveis pois as operações de Select, e posteriores 


alterações, podem ser feitas com Where clauses simples. Na verdade, toda a 


nomenclatura da base de dados deve ser feita considerando que eventuais alterações 


possam ser feitas por script utilizando Where clauses.  


 No caso da SOMINCOR, local onde temos instalada a maior e mais complexa 


base de dados, instanciada em Oracle 11r2, são vários os submodelos de negócio que 


se integram apesar de cada um ter um módulo aplicacional distinto. 


 


Figura 61 - Integração de submodelos 


 Se pretendermos a dado momento transpor uma base de dados comercial 


(MSSQL Server, Oracle) para uma base de dados Open Source (MySQL, PostGreSQL), há 


métodos de modelação que não se conseguem implementar da mesma forma. Uma 


prática possível em bases de dados comerciais é a criação de chaves primárias 


compostas em tabelas N:N. Algumas bases de dados ou aplicações open source (QGIS, 


Openjump) não conseguem resolver de forma eficaz estas chaves primárias pelo que 


se deve optar por uma chave primária simples num campo de identificação e a criação 


de um índice único sobre os campos que pretendemos usar como chave primária. 


Estas devem ser sempre do tipo inteiro pois nem todas as bases de dados resolvem 


bem chaves primárias de tipo texto.  
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V. ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 


 


 A formação e a comunicação são pontos fulcrais tanto no desenvolvimento 


pessoal de cada indivíduo, como assumem uma especial importância para quem 


implementa, analisa e trabalha com SIG. Para que um SIG funcione com sucesso tem 


de responder às necessidades transversais e verticais da instituição onde está 


implementado. Para isso tem de ser estabelecida comunicação com a administração 


para identificar as linhas orientadoras para a sua implementação, com os responsáveis 


dos diferentes departamentos para saber como funcionam e de que forma recebem e 


disponibilizam a informação, com os operacionais para saber as dificuldades de quem 


realiza as tarefas e de que forma podem ser facilitadas e enriquecidas. Esta 


comunicação é feita a tão diferentes níveis e com pessoas tão diversas que é 


fundamental saber comunicar, com a linguagem de cada um, tornando o discurso mais 


técnico ou mais prático consoante a audiência.  


 Enquanto formador em SIG, deparo-me com frequência com públicos variados, 


quase sempre com formação académica superior, com maior ou menor conhecimento, 


mas de alguma forma vocacionado para a matéria em estudo. Enquanto formador em 


instituições para as quais desenvolvi projetos e aplicações, o público é mais 


heterogéneo e por vezes sem qualquer conhecimento prévio das tecnologias a usar ou 


dos conceitos subjacentes às mesmas. Para uma boa comunicação contribuiu a 


formação que obtive ao adquirir o Certificado de Competências Pedagógicas e a 


aplicação dos Princípios de Boas práticas de Participação Pública (André & Enserink, 


2006), com a devida adaptação. Estes princípios não foram criados a pensar em 


formação e sim, como o nome indica, para promover a Participação Pública no 


exercício da cidadania e a intervenção pública nas decisões, concretamente em 


processos de Impacte Ambiental. Este aproveitamento de ideias e conceitos de outras 


ciências ou estudos e adaptação das mesmas a outra realidade é de enorme 


importância ao técnico de SIG que, de espírito aberto, recebe informações de 


diferentes fontes, áreas e saberes para enriquecer a sua ação e formação e com isso 


conseguir criar novas soluções para problemas diferentes. Dos princípios básicos 
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referidos nesse documento, destaco os seguintes como importantes para o bom 


exercício das ações formativas e de comunicação: 


 Adaptada ao contexto – identificando o público-alvo, a instituição e a área de 


negócio em causa; 


 Informativa e pró-ativa – informar o público-alvo em linguagem simples dos 


objetivos e dos benefícios da formação em causa para a sua área; 


 Adaptável e comunicativa – Reconhecer a heterogeneidade do público, o seu 


grau de formação, conhecimento e posição na instituição, orientando a 


comunicação para ser percetível a todos; 


 Educativa e cooperativa – Estabelecendo princípios de cooperação entre os 


diferentes interesses do público promovendo o consenso em vez da 


confrontação; 


 Imputável – Cada formação/ comunicação gera resultados e levanta questões 


que contribuem para melhorar as ações seguintes incluindo novas abordagens 


e exposições dos problemas. 


  


 Uma forma diferente de estar a par de tendências é através da prática 


formativa. Ao dar formação (especificamente em SIG) a alunos universitários e já no 


mercado de trabalho é possível sentir o pulso ao estado da arte e percecionar as 


motivações e os interesses da geração onde estão os futuros decisores. Por aí vou 


orientando as formações, o que obriga a um constante enriquecimento pessoal ao 


acompanhar as novidades para criar exercícios, demonstrações, novas formas de 


expor.  


 Por outro lado, ao ritmo a que a tecnologia evolui, a formação pessoal e a 


presença em seminários e conferências é a forma de nos mantermos atualizados e a 


par das tendências e novidades, profissionais e tecnológicas, que surgem a cada dia, a 


um ritmo cada vez maior. É do equilíbrio desses conhecimentos que é feita a escolha 


dos temas a seguir no momento ou a relevar no momento para apenas os seguir 


quando vierem a ser necessários. Qualquer tema pode vir a ser necessário para um 


geógrafo que trabalhe com SIG.  
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5.1 Formação Profissional  


2016 


 Curso de Project Management Principles and Practices + Capstone Project 


lecionado por: Coursera – University of California, Irvine Extension 


 Curso de Geomedia Desktop 2016 lecionado por: Hexagon Safety & 


Infrastructure 


2015 


 Curso de Legislação do Ambiente (8h) lecionado por: EiC Formação 


2014 


 Curso de Cadastro de Infraestruturas: Importância para a gestão do território 


(4,5h) lecionado por: Municípia 


2012 


 Curso de Geomedia WebMap Publisher 6.0 (7h) lecionado por: Intergraph 


 Curso de Certificado de Competências Pedagógicas (96h, classif.: 97%) 


lecionado por: Distance Learning Consulting 


2011 


 Curso de Análise Topológica de redes em Geomedia/G-Interaqua (5h) lecionado 


por: Aquasis 


 Curso de Configuração Avançada de Relatórios em Geomedia/G-Interaqua (5h) 


lecionado por: Aquasis 


2010 


 Curso de Webservices, MapServer e Open Layers (16h) lecionado por: Ricardo 


Sena 


 Curso de PostGIS e PostgréSQL (16h) lecionado por: Frederic Lehodey  


2008 


 Curso de NormaCAD – Normalização de Desenho Técnico lecionado por: TeCAD 
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2006 


 Curso de SIG I – Vetorial (60h, 19 valores) 


 Curso de SIG II - Raster e Redes (60h, 19 valores) 


 Curso de SIG III – Web (60h, 17 valores) 


 Curso de Planeamento e Gestão de Projetos SIG (32h, 18 valores) lecionado 


por: Citeforma/ Intergraph 


2002 


 Curso de Developping Microsoft.Net lecionado por: Rumos 


 Curso de MapBasic (16h) lecionado por: MapInfo (Windsor, UK) 


2001 


 Curso de Linguagem SQL em Oracle (30h) lecionado por: Oracle 


1998 


 Curso de SmallWorld GIS 2.0 lecionado por EDINFOR 


 


 


5.2 Participação em Fóruns e Seminários 


2017 


 V Fórum de Partilha de experiências e divulgação de boas práticas: Água 4.0 – 


Cidades Inteligentes, organizado por Aquasis; 


 Seminário Waste 2 Business, organizado pela APEMETA (6h) 


 Conferência Open Source Lisboa 2017 


 Conferência Zoom Smart Cities 2017 


2016 


 IV Fórum de Partilha de experiências e divulgação de boas práticas: 


”Produtividade das Infraestruturas, Conhecer para gerir melhor” organizado 


pela Aquasis; 
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2015 


 Apresentação da nova versão da Solução SIG Operacional G/Interaqua 2015, 


organizado pela Aquasis; 


 III Fórum de Partilha de experiências e divulgação de boas práticas: ”Inovação 


na Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento” organizado 


pela Aquasis; 


2014 


 II Fórum de Partilha de experiências e divulgação de boas práticas: ”Eficiência e 


qualidade dos Serviços. Como acrescentar valor aos SI” organizado pela 


Aquasis. 


2001 


 I Conferência Geopoint de TIG “Geomarketing – Conhecimento geográfico no 


planeamento do Marketing Estratégico” organizado por GeoPoint. 


 


 


5.3 Atividade Formativa 


2010-2017 


 Formador ArcGIS no LTI-CIVMAT, Instituto Superior Técnico, Lisboa (2010-


2017). Via QualiCAD; 


2016 


 Formador QGIS na Câmara Municipal de Resende. Via QualiCAD; 


2008-2015 


 Formador em aplicações web e desktop: Geomedia Professional; Webmap 


Publisher; Public Works; G-Interaqua - SMAS de Sintra (2008-15). Via Geomais; 


2009 


 Formador em Geodatabases, ArcSDE e ArcGIS Server ao Núcleo Operacional de 


Sistemas de Informação - Praia, Cabo Verde (2009). Via Geomais/Timestamp; 
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2006 


 Formador em aplicações desenvolvidas à medida, com interface web: Gestão 


de Licenciamentos, Inventário de Infraestruturas e Arquivo Digital - Força Aérea 


Portuguesa, Amadora (2006). Via Geomais; 


2000 


 Formador em Smallworld/ Model-it (SIG para planeamento de 


Telecomunicações fixas em fibra ótica) na empresa Intelig - Rio de Janeiro, 


Brasil (2000). Via CME. 


 


5.4 Comunicação 


2016 


  Orador convidado em aula aberta de Finalistas do Curso de Administração 


Pública e Políticas do Território, ISCSP, Lisboa (2016): “Conhecimento Espacial 


do Território: O software livre e os projetos de informação geográfica”. Via 


Profª Betina de São Pedro; 


2010/11 


 Colaborador na webzine e-UAU com artigos sobre SIG (2010-2011). Via TeCAD; 


2003 


 Orador sobre SIG no 1º seminário de Telecomunicações, SIG, Energia e 


Formação - Luanda, Angola (2003); 
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VI. CONCLUSÕES 


 


 Os SIG são a ferramenta transversal por excelência do apoio à decisão para 


organizações que trabalhem com informação espacial, o que abrange a quase 


totalidade das empresas públicas e privadas atuais. Com a componente tecnológica a 


um nível superior ao que é normalmente necessário (hardware e software), o caminho 


deve centrar-se na qualidade, disponibilidade e acessibilidade dos dados e nos 


métodos de trabalho dos intervenientes. Para isso é necessário comunicar com as 


pessoas para saber quais os inputs e outputs de informação reais que se estabelecem 


com os diferentes intervenientes e criar mecanismos para tornar essa informação 


utilizável. A implementação de um SIG seguindo este procedimento irá gerar dados de 


qualidade que, trabalhados por equipas com boa capacitação técnica, serão valiosos 


na tomada de decisão. 


 No contexto atual, a água, a energia e as telecomunicações são alguns dos 


vetores principais na evolução da sociedade urbana, sociedade esta com alterações 


inevitáveis na distribuição da população e consequente necessidade de gerir o 


território. A recolha de dados por telemetria é a base da IoT que é hoje apresentada 


como a pedra de toque de uma revolução nas relações sociais e humanas por 


intermédio da sua aplicação em áreas Smart, sejam cidades, ambiente, biometria, 


venda a retalho, agricultura ou saúde. Por outro lado a IoT e os serviços baseados em 


localização, disponíveis em milhões de telefones e permanentemente a gerar dados, 


obrigam a uma necessidade de tratar esses dados, data fusion, para que possam ser 


usados de forma relevante. 


 A componente metodológica e de investigação com recurso a SIG tem cada vez 


mais desenvolvimentos a fazer pois o uso de informação geográfica está finalmente a 


ter uso em cada vez mais temáticas. No entanto, toda a fase de implementação e de 


criação de uma IDE tem vindo a ser sujeita a profundas alterações nos formatos dos 


dados, na forma de obtenção, de disponibilização e de apresentação de resultados. 


Para os decisores poderem decidir, os técnicos têm de disponibilizar a informação e se 


é certo que há uma forte componente de informática e de engenharia no 


desenvolvimento destes mecanismos, o geógrafo tem a capacidade e a obrigação, pela 
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sua componente social e humana, de ser o pivot comunicacional entre as partes, 


impelindo-se a uma constante aprendizagem e adaptação. 


 A grelha seguinte estabelece a relação entre as diversas atividades 


desenvolvidas e os conteúdos programáticos deste curso e especialização. Os 


cabeçalhos foram resumidos para melhor enquadramento gráfico e representam os 


seguintes conteúdos: 


Teoria - Aprofundar os conhecimentos teóricos e metodológicos do Ordenamento e 


Gestão do Território; 


Metodologias - Aplicar metodologias e técnicas de análise espacial, diagnóstico e 


prospetiva; 


Modelos - Desenvolver modelos de análise espacial com recurso a Tecnologias e 


Sistemas de Informação Geográfica; 


Capacitação - Ter capacidade científica e técnica especializada para elaborar 


instrumentos de desenvolvimento e de planeamento territorial e para compreender as 


repercussões das decisões técnicas e políticas no território; 


Estudos - Conduzir e desenvolver estudos e projetos nas áreas do Ambiente, 


Planeamento e Desenvolvimento Territorial, Deteção Remota e SIG, numa perspetiva 


integrada de Gestão do Território; 


Avaliação - Avaliar, científica e tecnicamente, estudos e projetos nos domínios do 


Ambiente, Desenvolvimento, Ordenamento e Gestão do Território. 


Integração - Aplicar conhecimentos e competências na resolução de questões novas e 


ou complexas, em contextos multidisciplinares. 


Aplicação - Ter capacidade para desenvolver aplicações originais e trabalhos de 


investigação. 


Comunicação - Comunicar o conhecimento e o saber fazer nos domínios da Geografia 


e Gestão do Território a públicos diferenciados. 
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Diversos Desenho cartografia grande escala. x x x


Diversos Digitalização Multicode x x x


Diversos Desenho CAD x x x


Diversos Estereorrestituição x x x


EN e CENEL Digitalização Rede Eletrica Porto e Leiria x


E3G/Oni


Elaboração da componente geográfica para elaboração


de proposta para 4º operador de telecom fixa
x x x x


Oni Cadastro de rede telecomunicações fibra ótica x x
Intelig RJ Formador em Model-It (Intelig - RJ) x x x x x


Oniway
Análise Socio-demografica para cobertura de rede


comunicações moveis
x x x x x x x


Oniway


Implementação de SIG para suporte ao roll-out e


planeamento de rede
x x x x x x


Oniway


Desenvolvimento de aplicação geografica em intranet


para acompanhamento do roll out
x x x x x x x


FAP


Website geográfico de suporte a Inventário de Infra-


estruturas
x x x x


FAP


Website geográfico de suporte a Processos de


Licenciamento
x x x x x


FAP Concepção de relatórios oficiais de parecer x x x x x


ARH Alentejo


Modelo de Dados PostGreSQL/PostGIS para SIG de


suporte a Planos de Bacia Hidrográfica
x x x x x


ARH Tejo


Consultoria na avaliação do modelo de dados de Planos


de Bacia
x x x


DSRH/Açores


Desenvolvimento e Implementação de Modelo de dados


de suporte à manutenção e reporting de directiva WISE
x x x x x x


SOMINCOR


Modelação de BD Oracle Spatial e BD MySQL configuração


de aplicações Web de Monitorização Ambiental,


Legislação Ambiental e Alarmística


x x x x x x x x


SOMINCOR


Gestão do projeto de integração e partilha de dados


legislativos dos departamentos de Ambiente, Segurança


e Medicina


x x x x x x


SOMINCOR


Gestão do projeto de criação de aplicação para


workflows de pedidos de utilização de produtos  químicos 


(Comunidade/ Ambiente/ Segurança / Medicina)


x x x


SOMINCOR Migrações de Dados Oracle/Oracle e Oracle/MySQL x x x x


SMAS Sintra


Renovação do SIG no departamento de Planeamento de


redes AA, ARD e ARP
x x


SMAS Sintra


Modernização de procedimentos administrativos e de


apoio ao munícipe
x x x x x


SMAS Sintra


Normalização de desenho CAD e workflows


procedimentais
x x x


SMAS Sintra Configuração de webmap interno x x


SMAS Sintra


Consultoria técnica na integração de dados


cadastro/comercial
x x x x x x x


SMAS Sintra


Consultoria técnica na criação de interfaces


topografia/SIG
x x x x x x


SMAS Sintra Consultoria técnica no reporting ERSAR x x x x x


NetResiduos


Gestão de Projeto e Modelação da BD LAMP + MGOS para


aplicação de eGAR (Webservices APA). Reporting. 
x x x


QualiCAD Diversos Formador em Sistemas de Informação Geográfica x x x x x x x


Artop


CME


Oniway


Geomais


 


Figura 62- Correspondência entre atividades executadas e objetivos do curso 
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 A figura 63 apresenta um plano temporal do percurso profissional, 


relacionando os diferentes contextos, as bases de dados e o software utilizado. Alguns 


programas genéricos como a suite Microsoft Office (incluindo MS Project) ou 


programas mais específicos de ETL (Altova) ou reporting (Crystal Reports ou Jasper 


Reports) foram deixados de fora por não serem particularmente relevantes no 


contexto de SIG. 


 O meu percurso profissional relacionado com a geografia iniciou-se em 1993 na 


área da cartografia e geomática evoluindo para os SIG em 1998, tema que tenho 


mantido desde então. Ao longo destes 20 anos, foram muitas as áreas temáticas em 


que estive envolvido, a planear, iniciar ou dar continuidade a projetos. Utilizei 


diferentes softwares SIG e bases de dados, e ainda mais softwares complementares 


para aquisição e preparação de dados e de apresentação de informação, comerciais e 


de código aberto. 


 Ao implementar estas soluções para empresas, nem sempre o resultado foi o 


esperado e várias vezes as propostas que apresentei não vingaram pois as prioridades 


da organização e os orçamentos disponíveis impediram a sua execução. Outras vezes, 


foi com satisfação que vi essas soluções a serem solicitadas mais tarde, comprovando 


as ideias que tinha apresentado anteriormente.  


 O principal ensinamento, obtido ao longo do tempo, prende-se com a 


necessidade de saber ouvir as pessoas, desde as que procuram uma solução às que vão 


trabalhar com essa solução. Nunca é demais chamar a atenção para a transversalidade 


destes sistemas, não só pela diversidade temática, mas principalmente pelas pessoas, 


os fluxos e as tendências da sociedade. Um destaque ainda para a necessidade de 


manter os modelos de dados passíveis de serem expandidos para integração de nova 


informação e devidamente normalizados para que alterações possam ser mais 


facilmente implementadas. A transversalidade passa pelas pessoas e pela sua forma de 


trabalho, estabelecendo com o geógrafo uma relação entre ensino e aprendizagem 


com vista à criação de soluções conjuntas. Quanto mais consistente for esta ligação, e 


a capacidade do geógrafo de saber aprender com essa relação, melhores serão os 


dados, melhor a informação e mais fundamentada a decisão, condição primordial para 


uma boa gestão do território. 
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Figura 63 - Cronologia síntese de contextos, aplicações e bases de dados 
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