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Cartografia 1:10000: Proposta de Modelo de Actualiz ação 

Cartográfica 

 

O caso do Município do Seixal  

 

 

 

RESUMO 

 
Os padrões de qualidade impostos à cartografia digital produzida em Portugal, desde o 

início dos anos noventa, através de legislação e regulamentações específicas, não se 

podem dissociar do advento e desenvolvimento dos Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG).  

Consubstanciada na política nacional de informação geográfica, a regulação e homologação 

da cartografia de base, nomeadamente da cartografia 1:10000, da responsabilidade do 

Instituto Geográfico Português (IGP) abrangem um leque alargado de entidades, públicas e 

privadas, produtoras e consumidoras dessa informação. Os municípios, em virtude das 

competências que assumem na gestão territorial e no planeamento do uso do solo 

promovendo dinâmicas de crescimento são, talvez, a entidade pública mais empenhada no 

cumprimento e no ”fazer cumprir” das directivas de qualidade da cartografia de base digital. 

No entanto, e apesar do panorama nacional no domínio das questões técnicas ser, regra 

geral, satisfatório, o mesmo não se poderá afirmar sobre as condições financeiras das 

autarquias. Neste enquadramento, as medidas urgentes de carácter social e económico a 

adoptar em resposta a problemas concretos das populações inviabilizam ou remetem para 

segundo plano, compreensivelmente, a garantia da qualidade dos meios técnicos, apesar 

dessa preocupação subsistir. Por outro lado, isso pode fazer com que se potenciem 

sinergias e procurem alternativas, devidamente balizadas pela legislação em vigor. 

 

Esta dissertação apresenta um modelo de actualização da cartografia 1:10000, em 

implementação no município do Seixal, que tem em consideração as especificações 

técnicas regulamentadas em matéria de cartografia e instrumentos de gestão territorial. Em 

paralelo, faz-se uma análise crítica relevando os pontos a melhorar e propõe-se uma 

alternativa aos critérios de homologação das actualizações pontuais dessa cartografia. 
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Cartography at scale 1:10000: A cartographic update  model 

proposal 

 

Municipality of Seixal  

 

 

ABSTRACT 

 
The quality standards imposed on digital cartography produced in Portugal, since the early 

1990s, through specific laws and regulations, cannot be dissociate from the advent and 

development of geographic information systems (GIS). 

Enshrined in the national policy of geographic information, the regulation and approval of 

basis cartography, in particular of cartography 1: 10000, responsibility of the Portuguese 

Geographical Institute (IGP), cover a broad range of entities, public and private, which are 

producers and consumers of that information. 

The skills that take on territorial management and land-use planning in promoting growth 

dynamics make, perhaps, the municipalities, the Government body more committed to the 

fulfilment and "enforce" quality directives of digital cartographic. 

However, and although the national panorama in the field of technical issues is generally 

satisfactory, the same cannot be said about the financial conditions of the local authorities. 

In this framework, the urgent measures of social and economic steps to be taken in 

response to specific problems of populations render or refer to the background, 

understandably, quality assurance of technical means, although that concern remain. On the 

other hand, this can cause maximising synergies and seek alternatives, duly buoyed by the 

legislation in force. 

 

This dissertation presents a cartography update model of the scale 1:10000 in 

implementation in the municipality of Seixal, which takes into consideration the technical 

specifications and laws for cartography and territorial management tools. In parallel, 

presents a critical analysis revealing the points to improve and proposes an alternative to the 

criteria for approval of ad hoc updates of this cartography. 
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1. Introdução 
 

O surgimento dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é indissociável do percurso e 

evolução das técnicas cartográficas desenvolvidas ao longo de séculos, apesar de o espaço 

de acção destas duas componentes estar perfeitamente definido. Com efeito, uma razão 

para que tal aconteça é a passagem da produção de cartografia analógica para digital, 

tirando partido da evolução tecnológica. A disponibilização de dados cartográficos em 

formato vectorial abriu a porta para o surgimento e desenvolvimento dos sistemas de 

informação geográfica. A partir desse momento, e adaptando a ideia de Silayo (2000), os 

SIG assumiram a posição de coordenação entre as várias técnicas de input como a 

detecção remota, fotogrametria, geodesia e topografia que, por sua vez, comunicavam com 

a cartografia. Desse modo, a cartografia manteve o seu papel de representação gráfica, 

mas agora com a tarefa acrescida de ser igualmente um input dos SIG. 

 A tecnologia, nomeadamente o aumento exponencial das capacidades do hardware e 

técnicas computacionais, contribuíram bastante para que rapidamente se ultrapassasse a 

utilização limitada da cartografia digital nos finais da década de 80. Neste sentido, Taylor 

(1991) alertou que a cartografia digital deve ser vista, não apenas como um método de 

automatizar processos manuais, mas sim como um meio para se explorar novas formas de 

lidar com dados espaciais. 

 

Neste campo, as autarquias tiveram um papel preponderante tendo-se verificado, nos 

últimos anos, uma forte dinamização de projectos SIG municipais. Todavia, os dados 

cartográficos de base em que assenta a grande maioria destes SIG são, muitas vezes, 

retalhos de ficheiros CAD (Computer-Aided Design) ou digitalizações feitas a partir de 

ortofotomapas que não servem de modo algum, os propósitos de um SIG municipal que 

deve assentar sobretudo numa representação, o mais fiel possível do território, de modo a 

suportar eficazmente o apoio à decisão e à acção sobre esse mesmo território. 

Noutras palavras, verifica-se muitas vezes que a componente gráfica surge à medida das 

necessidades, sem qualquer tipo de rigor e coerência. 

No panorama português, 1995 marca o ano em que o Instituto Geográfico Português (IGP), 

então Instituto Português de Cartografia e Cadastro (IPCC), efectiva uma preocupação da 

qualidade de produção dos dados cartográficos para integração em SIG, ao rever as 

especificações técnicas da cartografia, designadamente da Série Cartográfica Nacional para 

a escala 1:10000 (SCN10K). 

O Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho, estabelece os princípios e normas a que deve 

obedecer a produção cartográfica no território nacional. Em 2007, é publicado o Decreto-Lei 

n.º 202/2007, de 25 de Maio, que, entre outros aspectos, consolida a importância da 

homologação e oficialização da mesma para fins de utilização pública. Citando o 
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documento, “…incumbe ao Estado a realização e permanente actualização da cartografia 

de base, de interesse regional ou nacional, a definição de normas relativas à produção 

cartográfica e o licenciamento e fiscalização das actividades do sector privado, com vista a 

garantir a sua qualidade, compatibilidade e utilidade social.” 

 

Tendo a noção da necessidade de um modelo cartográfico nacional que considere as 

necessidades técnicas de um Sistema de Informação Geográfica e, uma vez que a 

SCN10K, apesar de polémica, assumir essa preocupação com os SIG (nomeadamente, 

através da aplicação de multi-códigos), impõe-se, por um lado, a necessária avaliação da 

compatibilidade desse modelo com as reais necessidades de um SIG municipal e a 

adaptabilidade desta base cartográfica às distintas aplicações operadas pelos vários 

serviços. Por outro lado, é fundamental que as autarquias, face aos constrangimentos 

financeiros e às exigências crescentes relativas à actualização e qualidade da informação 

de suporte à decisão, recorram a novas fontes de informação que, necessariamente 

deverão ser adaptadas ao modelo da SCN10K de forma a cumprir-se a legislação vigente, 

nomeadamente o Decreto Regulamentar (DR) n.º 10/2009, de 29 de Maio, que fixa a 

cartografia a utilizar nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). 

O referido documento, através do Artigo 3.º, n.º 1, impõe a obrigatoriedade de utilização de 

cartografia topográfica homologada ou oficial, na elaboração dos IGT e especifica em que 

termos deverá ser feita a sua actualização. 

 O Artigo 5º refere que “A entidade responsável pela elaboração do IGT promove a 

actualização e o completamento (...) da cartografia de referência (...) inserindo essa 

informação na carta base” , de acordo com especificações técnicas de produção da 

cartografia de referência, incluindo o conteúdo cartográfico e requisitos de exactidão 

posicional, sendo essa responsabilidade da entidade responsável pela elaboração do IGT. 

Numa época de revisão dos Planos Directores Municipais (PDM) esta questão torna-se 

particularmente relevante uma vez que os custos de aquisição de cartografia digital são 

muito elevados e, regra geral, esta componente não constitui uma prioridade nos 

orçamentos municipais. Paralelamente, os PDM constituem instrumentos fundamentais na 

prossecução das políticas territoriais pelo que a obrigatoriedade de cartografia de referência 

homologada ou oficial associada aos mecanismos burocráticos e morosos para a sua 

aquisição não deverão ser impeditivos dessa concretização. Cabe assim aos agentes 

envolvidos e particularmente interessados, como o são as câmaras municipais, desenvolver 

e propor novas metodologias agilizadas de actualização cartográfica que não comprometam 

a qualidade dos planos mas que garantam que os mesmos não se arrastem no tempo de 

execução. Cabe aos agentes zeladores da qualidade da informação de base criar normas 

claras de produção e actualização cartográficas promovendo sinergias neste campo. É de 

salientar que, relativamente a orientações técnicas, foi dado um grande contributo pela 

Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), em 
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Abril de 2011, com a publicação do documento orientador “Norma técnica para a elaboração 

dos planos directores municipais”. 

É, pois, neste enquadramento que se desenvolve este trabalho, apresentando-se ainda uma 

proposta de metodologia testada pelo município do Seixal que visa a constituição de uma 

base de actualização cartográfica, de acordo com as especificações técnicas do IGP, 

visando dois objectivos: contornar a obsolescência de uma cartografia que, apesar de 

homologada, reporta ao ano de 2002 e não comprometer a elaboração de um plano director 

municipal tão necessário à autarquia. 

 
 
1.1. Objectivos 

 

O objectivo deste trabalho de investigação é avaliar a estrutura e especificações técnicas da 

SCN10K, a sua adaptabilidade a um modelo de dados geográfico de âmbito municipal de 

acordo com as necessidades dos diferentes serviços e propor uma metodologia de 

manutenção e actualização da cartografia 1:10000 compatível com as normas do IGP, 

legislação vigente e interesses das autarquias. 

O caso de estudo incidirá sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Gabinete 

de Informação Geográfica (GIG) do município do Seixal. 

Para o efeito, será feita uma análise das necessidades de informação geográfica internas 

focada nas especificações técnicas para a elaboração dos IGT e uma avaliação da resposta 

da SCN10K a essas mesmas necessidades, em função de um modelo de dados municipal 

previamente adaptado. 

Será também delineada uma proposta metodológica para actualização dessa cartografia, 

considerando as diversas fontes de informação ao dispor de uma Câmara Municipal, como 

levantamentos topográficos, telas finais, projectos, etc. A metodologia a propor deverá 

considerar a legislação vigente no que se refere aos Instrumentos de Gestão Territorial e 

homologação de cartografia, bem como as orientações de modernização administrativa, 

nomeadamente o processo de desmaterialização e tramitação digital. 

 

Como suporte teórico, deverá ser feito um balanço entre as recentes tendências da 

cartografia digital e novas fontes de informação dos SIG. 

 

Os principais pontos em análise serão: 

 

• A evolução da cartografia digital, os novos rumos da informação georreferenciada 

potenciados pela web 2.0 e articulação com os SIG; 

• A análise da estrutura multi-codificada da SCN10K e respectivo catálogo de 

objectos; 
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• Avaliação das necessidades de dados cartográficos por parte dos vários serviços 

municipais; 

• Adaptabilidade das características da SCN10K às necessidades da Câmara 

Municipal do Seixal; 

• Fontes de informação para actualização da cartografia; 

• Utilização legal da SCN10K na elaboração de Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT). 

 

 

1.2. Premissas 

 
Com este trabalho pretende-se provar que: 
 
 

• Em Portugal, a adopção da estrutura multi-codificada para a SCN10K pelo IGP 

aumentou o rigor na representação do território (caso Seixal); 

• A estrutura da cartografia 1:10000 é coerente com as necessidades de um SIG 

municipal, em termos de representação do mundo real; 

• Existem meios de actualizar a cartografia 1:10000 compatíveis com as suas 

especificações e características técnicas; 

• As autarquias podem recorrer a fontes de informação para actualizar a cartografia 

1:10000 em conformidade com a legislação vigente sobre os Instrumentos de 

Gestão territorial (IGT). 
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1.3. Organização da dissertação  
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2. Cartografia e SIG em Portugal 
 

Quando se fala de cartografia portuguesa é quase intuitiva a associação mental à época 

áurea dos Descobrimentos. Com efeito, a descoberta de novos territórios fomentou, 

naturalmente, a necessidade de representá-los pelo que os séculos XV e XVI são ricos no 

desenvolvimento de técnicas cartográficas, com particular destaque para a introdução da 

escala de latitudes nos mapas. Este facto teve ainda repercussões ao nível da concepção 

cartográfica do Mundo. Segundo Maria Helena Dias (1995), “os 20 e tal anos que medeiam 

entre o regresso de Diogo Cão da sua primeira viagem e o início do século XVI representam 

um dos mais importantes períodos da história da humanidade. A descoberta do contorno 

real do continente africano e da ligação entre os oceanos Atlântico e Índico trazem 

inquietação, porque contradizem a autoridade de grandes mestres como Ptolomeu, 

Estrabão e Plínio.”  

Tendo sido os Descobrimentos essencialmente por via marítima, foi a cartografia náutica, 

impulsionada pela navegação astronómica, que mais lucrou com este facto, tendo a 

cartografia terrestre que aguardar mais uns séculos para se equiparar em conhecimento. 

Faz sentido: primeiro cartografa-se o caminho para lá chegar (neste caso, o caminho 

marítimo) para depois, se cartografar o interior dos territórios que se “descobrem”. Citando 

António Costa Canas (2003), “A representação cartográfica dos lugares, que iam sendo 

descobertos pelos navegadores dos séculos XV e XVI, foi fundamental para o 

estabelecimento de viagens regulares para esses mesmos locais. Só com um conhecimento 

mais ou menos rigoroso das condições de navegação se pode realizar esta em segurança”. 

Contudo, nos mapas do século XVI que ilustram a evolução do conhecimento do Mundo, 

com particular destaque para as representações da costa litoral dos oceanos que iam sendo 

explorados, é visível, em alguns casos, o registo da presunção, por vezes confirmada, 

noutras refutada, em antecipação à observação (Dias, 1995). Refere ainda a mesma autora, 

na mesma obra, que “progressivamente, porém, o desenho dos contornos dos continentes 

vai sendo melhorado, os oceanos despojam-se de fantasiosas ilhas e povoam-se das 

realmente descobertas”. 

As técnicas cartográficas, bem como o rigor cartográfico, foram sendo aperfeiçoados e 

adaptados em função dos conhecimentos adquiridos ao longo dos séculos de navegação, 

sendo registadas nas próprias cartas, muitos dos elementos necessários à condução da 

navegação. António Costa Canas (2003) refere alguns desses elementos: representações 

gráficas ou tabelares dos regimentos e das regras práticas de que os pilotos se serviam 

para determinação de elementos de interesse náutico. Em muitas delas eram ainda 

representadas vistas de algumas regiões costeiras ou ainda informação de interesse político 

como é o caso dos elementos que atribuíam a posse de um determinado território a um 

dado reino europeu. Assim, a utilidade das cartas dilatou-se para além da função principal 
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que era a marcação da posição dos navios no mar. Nelas passaram também a ser 

representados elementos adquiridos por observação directa relacionados com os novos 

territórios visitados. Segundo o mesmo autor “Serviam, por exemplo, como suporte para 

representação de imagens dos habitantes, da fauna e da flora das terras que iam sendo 

descobertas. Pela riqueza de informação neles contida, estas cartas ou Portulanos 

constituíam autênticos segredos de Estado, uma vez que o conhecimento das rotas 

possibilitava o domínio dos mares e do comércio, e a descoberta de novas terras a 

colonizar. É durante o século XVI que, segundo Maria Helena Dias (1995), a esfericidade da 

Terra é demonstrada pelas navegações, dando origem a novos mapas e, em cerca de 40 

anos, quase quadruplica a superfície conhecida do planeta. 

 

Figura 1 - Carta náutica da Costa da África (1571) de Fernão Vaz Dourado (Wikipédia, 2011) 

 

Datam do século XIX, os primeiros levantamentos geodésicos dos territórios portugueses. 

Engenheiros e militares, tiveram como missão o reconhecimento do terreno em África e Ásia 

e sua representação em mapas que serviriam de base ao planeamento das operações de 

exploração de recursos, mas também à organização defensiva das recentes fronteiras 

marítimas e terrestres. São dois os grandes espaços terrestres abrangidos pela 

inventariação cartográfica portuguesa: a área que se estende do Cabo da Boa Esperança à 

China, designada por Estado da Índia Oriental e o Brasil, tendo a representação dessas 

áreas, objectivos distintos. Enquanto no primeiro espaço a tónica da representação estava 

nos eixos de comunicação marítima com o objectivo claro de os controlar, sobre o Brasil 

existem representações pormenorizadas do litoral e informação sobre aspectos da 

colonização portuguesa (Dias, 1995). 
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Nessa altura, como agora, um mapa era um importante instrumento de poder, sendo disso 

prova “…as inúmeras actividades cartográficas espalhadas por vários organismos estatais”, 

no segundo quartel do século XIX (Dias, 1995). 

Mas com uma diferença substancial: o grau de (des)actualização. Hoje em dia, podemos 

criar mapas on-line. Há umas décadas atrás, um mapa mantinha-se actual durante anos ou 

décadas. 

 

2.1. Evolução da cartografia analógica: décadas de 70 a 90 

 

A durabilidade de um mapa estava intimamente ligada, não só à natural humanização da 

paisagem que, até à Revolução Industrial se manteve em níveis baixos, como também ao 

próprio suporte: o papel. A representação do terreno (tal como hoje, aliás) era feita com 

recurso às entidades ponto, linha e polígono, sendo então desenhadas e coloridas. A 

produção de um mapa era assim, uma tarefa bastante complexa. Contudo, o custo elevado 

inicial era diluído pelo período longo de durabilidade do mesmo.  

As décadas de 60 e 70 marcam um período de mudança na forma de interpretar os 

fenómenos naturais ao qual não é alheio o aumento da recolha de dados em terreno e 

inventários descritivos dos recursos naturais do planeta. Deixou de ser suficiente a simples 

representação de entidades per si, passando a estar a tónica na compreensão da 

interacção dessas mesmas entidades, o que motivou o reforço da necessidade de equipas 

interdisciplinares que contribuíssem para um conhecimento integrado dos fenómenos 

naturais. Por sua vez, esta abordagem integrada resultou num aumento exponencial de 

dados produzidos, proporcionado também pelo surgimento de novas técnicas de recolha de 

dados tais como os levantamentos aero-fotogramétricos, levantamentos de campo, e outros. 

(Filho, 2000).  

Surge assim um novo desafio: como garantir a análise, integração e interpretação de um 

grande volume de dados dispersos, de diferentes formatos e escalas. 

Hoje em dia, seria impensável o recurso a técnicas tradicionais de produção de cartas, por 

vários motivos mas, acima de tudo, pela constante evolução e transformação do território e 

consequente necessidade de dados actuais. Por outro lado, essa necessidade foi, de certa 

forma, induzida pela utilização do computador na cartografia.  

Em Portugal, os anos 70 marcam a passagem da cartografia analógica para a digital, 

referindo-se o termo cartografia digital apenas à tecnologia de apoio à produção de 

cartografia impressa, sem apresentar qualquer alteração e/ou adaptação no processo 

produtivo dos dados cartográficos.  

Contudo, esse foi o primeiro passo para que, a partir de finais da década de 80 e início de 

90, com a disseminação de software e hardware específicos de fotogrametria digital e 

edição cartográfica, alguma experiência de CAD (Computer Aided Design) e a 

automatização de algumas tarefas no processo de produção cartográfica, se verificasse 
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uma mudança brutal no teatro das operações cartográficas, nomeadamente: 

 

- Redução do custo das cartas; 

- Produção mais rápida; 

- Produção de cartas temáticas; 

- Produção de cartas adaptadas às necessidades dos utilizadores; 

- Possibilidade de produzir cartas tridimensionais; 

- Possibilidade infinita de aperfeiçoamento 

- Aumento da performance do hardware 

- Maior disponibilidade de dados cartográficos o que potencia a capacidade de análise 

espacial; 

 

Paralelamente, os fins a que se destinava a produção cartográfica e a crescente exigência 

na qualidade dos dados, muito além da preocupação da “estética” para impressão 

subjacente à cartografia tradicional, despertaram a necessidade de definição de 

especificações e características de modelos de dados cartográficos adaptados à nova 

realidade, nomeadamente aos Sistemas de Informação Geográfica que, em paralelo, 

iniciaram o seu amadurecimento de uma forma mais consolidada beneficiando claramente 

destas condições. 

 

2.2. Cartografia & SIG: Novos rumos  

 

A ICA (International Cartographic Association) assume-se como a autoridade mundial para a 

cartografia, disciplina que lida com a concepção, produção, disseminação e estudo dos 

mapas. Na 10ª assembleia-geral da ICA, em Barcelona, a 3 de Setembro de 1995, foi 

adoptada a seguinte definição para mapa: 

“Um mapa é uma imagem com símbolos da realidade geográfica, representando 

determinadas entidades ou características, resultantes do esforço criativo do seu autor e é 

desenhado para ser utilizado quando as relações espaciais são de primordial relevância”. 

Taylor (1991) sugere que “a cartografia seja vista como a organização, apresentação, 

comunicação e utilização da geo-informação em forma gráfica, digital ou táctil”. 

De acordo com Matos e Coucelo (2000), o termo cartografia digital surge inicialmente como 

designação para uma tecnologia de apoio à produção de cartografia impressa, tendo-se 

generalizado o seu uso a partir da década de 80. Os mesmos autores referem que, até ao 

início da década de 90, o contexto da disseminação da tecnologia de cartografia digital era o 

de produtores que dispunham de equipamentos complexos e de elevado custo, produzindo 

em formato digital os dados que gerariam as versões impressas, como produto final. 

Entretanto, a vulgarização do hardware e software passa a colocar a versão digital como um 

produto final, ao invés da versão em papel. 



10 
 

Também Taylor (1991) defende que a cartografia digital deve ser vista, não apenas como 

um método de automatizar processos manuais, ma sim como um meio para se explorar 

novas formas de lidar com dados espaciais. 

Acrescenta que a cartografia digital pode ser vista como parte de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) tendo em mente que os mapas são o centro para todos os SIG.  

 

Com a disseminação dos sistemas de informação geográfica em Portugal, para a qual 

contribuiu bastante a administração local, a cartografia digital passa a ser encarada como 

uma componente indispensável aos SIG municipais.  

Matos e Coucelo (2000) defendem que: “A utilização em sistemas de informação geográfica, 

assumindo-se cada vez mais como o principal destino da cartografia digital, tem no entanto 

objectivos de análise, de exploração e de integração de informação que justificam modelos 

de dados distintos dos utilizados na cartografia.” A este propósito, Goodchild (1993) refere 

que um mapa digital consiste numa base de dados computacional finita e discreta, 

tornando-se necessário converter a realidade geográfica complexa num número finito de 

registos de acordo com um modelo de estrutura de dados: raster ou vectorial. 

De facto, o casamento entre ficheiros digitais em formato CAD, típicos da cartografia digital, 

e as bases de dados geográficas dos softwares SIG comuns nem sempre é imediato e traz 

consigo a necessidade de desenvolvimento de operações adicionais traduzindo-se em 

custos para as entidades que as promovem. Contudo, a adequabilidade da estrutura de 

dados cartográficos nacional aos SIG não se insere dentro do âmbito desta tese. 

Outro factor que tem contribuído para a produção de cartografia digital é o aumento do 

número de satélites de observação da Terra em órbita. Encontram-se assim reunidas as 

condições necessárias ao desenvolvimento de novas abordagens para produção de 

informação geográfica a grande escala com base em imagens de satélite de alta resolução, 

entre elas o desenvolvimento tecnológico, o aumento das características das imagens de 

satélite, o preço geralmente mais baixo das imagens de satélite, bem como o 

desenvolvimento de ferramentas e metodologias de Extracção Automática de Elementos 

(EAE). “Se até agora a produção de informação geográfica assentava nos métodos 

tradicionais (análise visual de imagem e processamento digital de imagem) actualmente 

estão a ser desenvolvidas técnicas para uma extracção automática de elementos 

geográficos a partir de imagens de satélite de alta resolução, conduzindo a uma mudança 

de paradigma nos processos de produção de cartografia de ocupação e uso do solo.” 

(Boavida-Portugal, 2010) 

No que respeita à disponibilização de conteúdos cartográficos e, tirando partido das 

potencialidades da Web, surge o conceito de Web Mapping ou Web Cartography. Andreas 

Neumann (2007) defende que ”…o uso da Web como meio de divulgação de mapas pode 

ser entendido como uma nova tendência da cartografia e que isso traz novas oportunidades 

como mapas em tempo real, disponibilização de informação a baixo custo, actualização de 
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dados frequente e mais barata, conteúdos cartográficos personalizados e partilha de fontes 

e informação geográfica.” 

Mais recentemente, a Web 2.0 veio abrir novas perspectivas na produção de informação 

cartográfica baseada no conhecimento e participação do público. Assume-se o ano de 

surgimento do conceito de Web 2.0 como sendo 2004, ano em que ocorre a primeira 

conferência dedicada ao tema. O autor do conceito é Tim O’Reilly. Segundo o próprio, a 

segunda geração da Web funciona como uma plataforma promotora de participação pública 

onde os conteúdos melhoram à medida que aumentam os contributos dos utilizadores. Esta 

premissa funciona tanto para software, como para distribuição de conteúdos e, claro, para 

mapas. O’Reilly reforça ainda a ideia referindo que a Web 2.0 “é uma atitude, não uma 

tecnologia”. 

 A figura seguinte ilustra claramente o conceito: 

 
Figura 2 - Web 2.0 Meme Map (O’Reilly, 2005) 

 

Com a possibilidade de interagir com conteúdos cartográficos e até mesmo de produzir 

mapas à medida através de um browser, tarefas que, anteriormente eram restritas a 

empresas e entidades especializadas, passaram a estar ao alcance de qualquer internauta, 

com todas as vantagens e desvantagens que daí advêm.  

Citando Jessica Clark, no contexto de um artigo jornalístico sobre as aplicações on-line que 

proliferam na Internet, tais como, OpenStreet Map, Google Earth, entre outras, “We no 

longer go to maps to find out where we are. Instead, we tell maps where we are and they 

form around us on the fly.1”  

                                                 
1 In http://www.inthesetimes.com/article/3524/the_new_cartographers/ 
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Michael Goodchild (2007) designa de Volunteered Geographic Information (VGI) o 

fenómeno de criação e utilização de conteúdos cartográficos por cidadãos comuns, tirando 

assim partido de uma inteligência colectiva que “controla” a veracidade dos dados. Tal 

controlo de qualidade será tanto maior, quanto maior for o número de olhos sobre os dados 

geoespaciais. Este princípio designa-se por Crowdsourcing e é altamente potenciado pela 

Web 2.0. De acordo com Tapscott e Williams (2007), crowdsourcing consiste no uso de 

conhecimento especializado de um largo número de utilizadores com vista à realização de 

tarefas a um baixo custo. 

A par das vantagens da democratização no acesso à informação geográfica surgem 

também algumas preocupações no que respeita à qualidade e princípios básicos 

cartográficos.  

Guptill e Morrison (1995) e Kresse e Fadaie (2003) identificam os seguintes aspectos a ter 

em conta na aferição da qualidade de dados cartográficos, os quais poderão também ser 

aplicados a VGI: 

• Precisão geométrica: avalia a resolução posicional e geométrica relativamente ao 

terreno; 

• Precisão da descrição dos objectos: avalia a precisão dos atributos quantitativos, a 

veracidade dos atributos qualitativos e a classificação dos objectos; 

• Completagem: Mede a omissão e exagero de dados; 

• Consistência lógica: avalia o grau de consistência interna em função de 

determinadas especificações; 

• Semântica: avalia a adequação da semântica dos objectos face ao mundo real; 

• Precisão temporal: avalia o grau e actualização dos dados. 

Actualmente não há ainda forma de balizar, através de especificações ou meios eficazes de 

controlo de qualidade, os dados cartográficos produzidos pelos utilizadores que, na maior 

parte das vezes, não têm formação nas áreas da cartografia e informação geográfica. 

Contudo, talvez o mais importante seja adequar as fontes de informação geográfica aos 

nossos objectivos. 

Seguramente, a grande conquista da VGI e da Web 2.0 é a capacidade de promover 

cidadania activa. Neste contexto, são cada vez mais as plataformas de discussão pública 

que incluem a componente geográfica, assumindo os SIG o papel de “veículos da 

apresentação das decisões através da representação cartográfica dos resultados. Deste 

modo a participação pública torna-se muito mais apelativa ao público que usualmente é 

confrontado com relatórios técnicos com linguagem muito específica.” (Boavida-Portugal, 

2010) 
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Com efeito, um dos grandes desafios da gestão local do século XXI é dar resposta às 

exigências crescentes dos cidadãos. De acordo com Penabad e Llobet (2005), isso implica 

uma gestão mais eficiente de recursos, planeamento e, acima de tudo, manter a população 

informada e promover a sua participação na vida comunitária. 

 

2.3. Informação Geográfica Digital: 20 anos de polí ticas públicas 

 
A década de 90 foi marcada pelo arranque dos SIG em Portugal, tendo as autarquias tido 

um papel de grande destaque. Vários foram os factores que contribuíram para que tal 

acontecesse dos quais se destaca a existência de dois programas financiados pelo II QCA 

(Quadro Comunitário de Apoio), lançados em 1994 e coordenados pelo então CNIG (Centro 

Nacional de Informação Geográfica): o PROGIP – Programa de Apoio à Gestão 

Informatizada de Planos Municipais de Ordenamento do Território e o PROSIG – Programa 

de Apoio à Criação de Nós Locais do SNIG (Sistema Nacional de Informação Geográfica). 

O grande objectivo do PROSIG era “...apoiar a implementação e desenvolvimento de 

sistemas de informação geográfica nos municípios, vocacionados para a gestão do 

território...”, possibilitando o financiamento de acções conduzidas pelos municípios, ou por 

associações de municípios, nomeadamente: 

 

• Aquisição de equipamento informático; 

• Desenvolvimento de aplicações SIG destinadas ao planeamento e gestão do 

território municipal. 

Durante a sua vigência foram celebrados 92 protocolos dos quais 19 com associações de 

municípios (envolvendo 105 municípios) e 73 com municípios. 

O apoio financeiro do programa cobria 90% dos encargos assumidos pelos municípios, até 

ao montante máximo de 125000 €. Este programa permitiu, até final de 1999 (quando foi 

determinada a suspensão financeira do Programa), executar um financiamento global de 

mais de 4.000.000 €, correspondente a um valor médio por município de cerca de 47500 €. 

Pode-se considerar o objectivo proposto bastante ambicioso, numa data em que as 

autarquias apenas conheciam e trabalhavam com o papel e, na melhor das hipóteses, 

começavam timidamente a dar os primeiros passos em AutoCAD, em escalas grandes, 

nomeadamente em projectos de arquitectura e especialidades. 

Não é demais afirmar que, a conjugação dos dois programas, fez despertar nesta altura, os 

técnicos mais directamente envolvidos nestas tarefas, para a necessidade de mais e melhor 

informação geográfica de base. Com efeito, o grande boom das conversões analógico-

digitais dos principais instrumentos de base para o ordenamento do território: os PDM, a 

carta geológica, as cartas de solos e uso do solo, entre outros, foi decisivo na definição de 

critérios de harmonização de dados, na estruturação das primeiras bases de dados 
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geográficas e até nos primórdios da disponibilização de dados geográficos aos cidadãos 

através da Internet, rapidamente deu lugar, nas autarquias, à necessidade de aquisição de 

cartografia de base a escalas compatíveis com as acções a desenvolver nos territórios 

municipais 

Em 1996 é criada, através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 16/96, de 21 de 

Março, uma equipa de missão encarregada de levar a cabo diversas tarefas no domínio da 

sociedade da informação2 e “promover um amplo debate nacional sobre o tema sociedade 

da informação, tendo em vista a elaboração de um Livro Verde que, nomeadamente, 

contenha propostas de medidas a curto, médio e longo prazos, a ser presente à Assembleia 

da República’. (Resolução do Conselho de Ministros nº 16/96, de 21 de Março). 

O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal foi aprovado pelo Conselho de 

Ministros no dia 17 de Abril de 1997 e é “…resultado de um amplo debate nacional, que 

envolveu um conjunto de actividades onde se desenvolveu uma reflexão estratégica que 

procura enquadrar o tema Sociedade da Informação nas suas diversas vertentes, 

apontando caminhos para a adaptação do nosso país às transformações em curso, que 

decorrem à escala global, no acesso à informação e ao conhecimento.” (MSI, 1997) 

“O Livro Verde inclui medidas de política, que não se encontram necessariamente 

detalhadas e orçamentadas, por tal estar fora do âmbito desta reflexão estratégica, e 

apresenta exemplos que visam ilustrar experiências na Administração Pública e nas 

empresas, que se inserem no contexto da Sociedade da Informação.” (MSI, 1997) 

No que respeita à informação geográfica e à sua relevância no contexto da sociedade de 

Informação, o Ponto 2 – O Estado Aberto, aborda questões consideradas essenciais na 

melhoria do desempenho da Administração Pública, relevando que “As reformas de 

inovação tecnológica só podem ter êxito num contexto de profunda mudança global dos 

sistemas e métodos organizativos, de reinvenção de procedimentos e da própria estrutura 

da administração, desburocratizando-a e estimulando a desconcentração, a 

descentralização, a deslocalização, bem como a requalificação dos recursos humanos.” 

Nesse sentido, “adoptar-se-á uma política de apoio à digitalização de arquivos, à publicação 

electrónica de documentos legais, ao desenvolvimento de bibliotecas digitais e à criação de 

uma infra-estrutura nacional de informação geográfica.”  

É patente na Medida 2.8 a intenção de desenvolver uma Infra-estrutura Nacional de 

Informação Georreferenciada com o objectivo de “Apoiar a integração de informação 

cartográfica digital no Sistema Nacional de Informação Geográfica3 e, em particular, de uma 

base cartográfica digitalizada na escala 1:25 000, para suporte às funções de ordenamento 

                                                 
2  Não é consensual a atribuição da origem do conceito “Sociedade da Informação” a um só autor. Tal deve-se ao 

facto do próprio conceito encerrar em si diversas perspectivas, nomeadamente, tecnológica, económica, cultural, 
política, entre outras. Contudo, diversos artigos apontam Fritz Machlup, economista austro-americano, como 
sendo um dos primeiros a desenvolver o conceito, por ter considerado o conhecimento, um recurso económico.  

 
3  O Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), criado em 1990 através do Decreto-Lei n.º 53/90, de 13 

de Fevereiro, constitui a infra-estrutura nacional de dados espaciais (IDE), e foi a primeira a ser disponibilizada 
na Internet, em 1995. (in http://snig.igeo.pt/portal) 
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do território e de protecção do ambiente, disponível para organismos públicos e privados, de 

modo a permitir a integração de aplicações de informação geográfica numa base comum de 

domínio público.” (MSI, 1997) 

É, pois, plenamente reconhecido que “Os arquivos de informação geográfica ou 

georreferenciada desempenham uma função essencial nas actividades de planeamento 

territorial, encontrando importantes aplicações no domínio autárquico, na construção de 

infra-estruturas de natureza diversa e na protecção do ambiente” e que “a Administração 

deverá fornecer, através de um dos seus órgãos uma base cartográfica digitalizada em 

escala apropriada ao desenvolvimento das principais actividades de planeamento.” (MSI, 

1997). 

No período 2000 a 2006 foi implementado o Programa Operacional da Sociedade da 

Informação (POSI) com o objectivo de estimular “…fortemente a acessibilidade e a 

participação e assegurar a dinamização, o desenvolvimento e a experimentação em prol do 

uso social das tecnologias da informação em todas as áreas de desenvolvimento”. Foi neste 

período que, com recurso a fundos do então Quadro Comunitário de Apoio (QCA), se 

disseminaram os projectos Cidades e Regiões Digitais (embora a iniciativa tenha sido 

lançada em 1998) e se converteu para formato digital, um grande volume de dados.  

É disso exemplo, o projecto conduzido pelo então Instituto Geológico e Mineiro (IGM), co-

financiado pelo POSI, no âmbito da Medida 2.2 relativa a conteúdos: O e-Geo. De acordo 

com os autores do projecto, “Face à evolução nas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação e motivado pelo avanço para uma verdadeira Sociedade da Informação, o 

IGM passou a dar especial prioridade e relevo à criação de Sistemas de Informação que 

facilitassem e integrassem a gestão e a disponibilização dos dados digitais e que servissem 

de motor à informatização de outras partes do seu acervo documental. É na sequência 

desta política pro-informação que surge no Centro de Informação Científica e Técnica a 

necessidade de se criar um sistema de gestão de informação, generalista, virado para o 

exterior e solidamente baseado em software de GIS.” (Laiginhas et al, 2002). 

Na sequência da modernização do serviço público e, no âmbito do Programa de 

Reestruturação da administração Central do Estado (PRACE), foi criada em 2007, a 

Agência para a Modernização Administrativa, I.P. (AMA). De acordo com o Decreto-Lei n.º 

116/2007, de 27 de Abril, compete-lhe “identificar, desenvolver e avaliar programas, 

projectos e acções de modernização e de simplificação administrativa e regulatória e 

promover, coordenar, gerir e avaliar o sistema de distribuição de serviços públicos, no 

quadro das políticas definidas pelo Governo.” 

A aproximação ao cidadão e aos agentes económicos assume particular relevância tendo 

havido, nos últimos anos, uma aposta forte na centralização de respostas aos problemas 

destes agentes, com recurso às tecnologias de informação e comunicação. No caso das 
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autarquias, a disseminação dos serviços online, proporcionada pelo programa SIMPLEX 

AUTÁRQUICO4, ilustra essa aposta. 

Nesta fase, o investimento na infra-estruturação dos SIG é praticamente inexistente, 

verificando-se que a componente geográfica é já contemplada na maioria das acções de 

modernização administrativa, nomeadamente nos serviços online. A título de exemplo, os 

serviços de sugestões/reclamações online do município do Seixal são suportados por uma 

aplicação que permite a georreferenciação das mesmas. Ao permitir a identificação e 

localização da ocorrência, esta medida revela-se benéfica tanto para o cidadão como para 

os serviços municipais com competência para actuar. Neste caso, a localização precisa da 

ocorrência sobre um ortofotomapa potencia uma rápida intervenção dos serviços, em 

contraponto da procura da situação em função apenas do nome da rua inscrita num 

formulário em papel, quando não existia esta possibilidade. 

 
 

Figura 3 - Formulário de sugestões/reclamações dos serviços online da Câmara Municipal do Seixal 

  

                                                 
4  O SIMPLEX é um Programa de Simplificação Administrativa e Legislativa que engloba um conjunto de iniciativas 

que visam a facilitação da vida dos Cidadãos e Empresas. O SIMPLEX AUTÁRQUICO, lançado em Julho de 
2008, começou por reunir medidas propostas pelas 9 autarquias que entenderam envolver-se neste projecto: 
Águeda, Cascais, Guimarães, Lisboa, Pombal, Portalegre, Porto, Redondo e Seixal. 
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3. A produção cartográfica no contexto da Política Nacional 

de Informação Geográfica 
 

A estratégia de conversão analógico-digital, bem sucedida em coberturas cartográficas 

relativas a fenómenos estáticos ou pouco dinâmicos, com representação a pequenas 

escalas, não se aplicou, de forma tão generalizada, à cartografia existente na maior parte 

das autarquias. Esta consistia, essencialmente, em levantamentos aero-fotogramétricos em 

suporte papel, com um elevado grau de desactualização que não justificava os esforços e 

desperdício de recursos na sua digitalização. 

Um ano após a criação dos dois programas de apoio à implementação dos SIG, é publicado 

o Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho, que estabelece os princípios e normas a que deve 

obedecer a produção cartográfica no território nacional. Prosseguindo com a estratégia  de 

desenvolvimento de uma Infra-estrutura Nacional de Informação Georreferenciada, é 

definida no Livro Verde para a Sociedade de Informação, uma medida específica que visa a 

integração de informação cartográfica digital no Sistema Nacional de Informação 

Geográfica. 

Em 2007, é publicado o Decreto-Lei n.º 202/2007, de 25 de Maio que altera o Decreto-Lei 

n.º 193/95, de 28 de Julho, essencialmente em dois pontos: suaviza a credenciação das 

entidades competentes em produção cartográfica substituindo a emissão de alvará por uma 

declaração prévia ao IGP e consolida a importância da homologação e oficialização da 

mesma, desde que para fins de utilização pública. 

O reconhecimento do papel de infra-estruturas e informação geográfica como uma mais-

valia na análise do espaço e na prossecução das políticas e regionais de ordenamento do 

território prossegue e é reforçado com a publicação do Decreto-Lei n.º 180/2009 que 

procede à revisão do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG). Nesse sentido, a 

necessidade de conhecer a informação geográfica produzida pelas entidades públicas e 

privadas visa a melhoria de respostas e de economias aos fenómenos espaciais de 

natureza dinâmica. 

Em articulação com a directiva europeia INSPIRE5, o referido documento aponta para que, 

as infra-estruturas de informação geográfica, existentes ou a criar, devem garantir, 

fundamentalmente, a possibilidade de partilha de dados entre autoridades públicas, 

independentemente do seu nível de administração, a disponibilização da informação em 

condições que potenciem a sua utilização generalizada e o conhecimento da localização 

dessa informação, a avaliação da sua adequação aos objectivos pretendidos e as condições 

                                                 
5  A iniciativa INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in the European Community, foi criada em 2001 pela 

Comissão Europeia para promover a disponibilização de informação de natureza espacial, utilizável na 
formulação, implementação e avaliação das políticas da União Europeia. Entrou em vigor em Maio de 2007 - 
Directiva 2007/2/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Março de 2007, publicada no Jornal Oficial 
das Comunidades, em 25 de Abril de 2007. (in: http://snig.igeo.pt/Inspire/) 
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de utilização. Dando cumprimento a essas premissas, é criado, através deste Decreto-Lei, o 

Registo Nacional de Dados Geográficos (RNDG), constituído e mantido pelo IGP, que “tem 

por função elencar e dar a conhecer a produção de conjuntos de dados geográficos e 

cartográfica abrangida pelo presente decreto-lei, através dos respectivos metadados.” 

A cartografia oficial e homologada topográfica e temática de base topográfica são, 

obrigatoriamente, inscritas no RNDG. 

 

3.1. SCN10K: Série Cartográfica Nacional à escala 1 :10000 

 

Entende-se por Série Cartográfica “um conjunto de folhas que cobre uma área específica, 

numa determinada escala, sistema de projecção, elipsóide, data (altimétrico e planimétrico), 

seccionamento, legendagem e arranjo gráfico”. 

A SCN à escala 1:10000 pretende cobrir a totalidade do território nacional, subdividida em 

2415 folhas. Assenta num modelo de dados para cartografia integrável em SIG (Caeiro, 

2008) estruturado numa lógica de multicodificação, consubstanciado na publicação de uma 

Proposta de Caderno de Encargos para Elaboração de Cartografia em Escalas Grandes, 

iniciada, em 1991, pelo então IPCC (Matos e Coucelo, 2000).  

Em Abril de 1995, no âmbito do II QCA, é aprovado um financiamento no valor de 

2.975.000€ para elaboração de cartografia 1:10000, tendo sido lançado ainda no mesmo 

ano, o primeiro concurso público. (Pinto, J.T., 2005).  

Tendo o último concurso público sido lançado no ano 2000, a partir de 2003 e no âmbito do 

Despacho Normativo n.º 7186/2003, a produção da cartografia 1:10000 é incentivada 

através de protocolos assinados entre os municípios ou associações de municípios em que 

o IGP disponibiliza as regras e normas de produção cartográfica e, sem encargos para 

aquelas entidades, assegura o processo de homologação. (Pinto, J.T., 2005) 

A afirmação da SCN10K como instrumento integrante de uma “política de informação 

geográfica de base nos domínios da geodesia, cartografia e cadastro predial” (Despacho n.º 

10 783/2003) e de suporte à elaboração dos Instrumentos de Gestão territorial surge, em 

2009, com a publicação do DR n.º 10/2009, de 29 de Maio, que “fixa a cartografia a utilizar 

nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)” e obriga ao recurso de cartografia homologada 

ou oficial. 

Se, por um lado, é de aplaudir a dignificação da cartografia de suporte dos IGT, por outro, os 

procedimentos inerentes à sua manutenção/actualização, bem como os relativos a todo o 

processo de homologação, dificilmente são compatíveis com as dinâmicas de uma 

autarquia no que concerne à execução e aprovação dos IGT e com as restrições 

orçamentais que se impõem.  
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3.1.1. Enquadramento legislativo 

 

No Decreto-Lei n.º 193/95, de 28 de Julho, destacam-se duas preocupações: a definição de 

normas de produção cartográfica visando a harmonização de critérios e subsequente 

qualidade da mesma e a criação de condições para ganhos de economia de escala. 

De acordo com o mesmo documento, “…incumbe ao Estado a realização e permanente 

actualização da cartografia de base, de interesse regional ou nacional, a definição de 

normas relativas à produção cartográfica e o licenciamento e fiscalização das actividades do 

sector privado, com vista a garantir a sua qualidade, compatibilidade e utilidade social.”  

Os organismos competentes do Estado para assegurar esta tarefa são o Instituto 

Geográfico Português (IGP) e o Instituto Geográfico do Exército (IGeoE). É ainda 

salvaguardada a possibilidade destes organismos recorrerem a empresas privadas, 

mediante declaração prévia ao IGP. 

O Artigo 2º especifica, no ponto 2, alínea a) que incumbe ao Estado “Assegurar…a 

cobertura do território com cartografia topográfica nas escalas 1:10000 e inferiores…”. 

Assume-se assim, a constituição da Série Cartográfica Nacional à escala 1:10000 

(SCN10K). 

A figura da homologação e/ou oficialização da cartografia é reforçada no Artigo 15º que 

refere que a produção cartográfica, para fins de utilização pública, está sujeita a 

homologação por parte do IGP, enquanto Autoridade Nacional para a área da Cartografia, 

quando se trata de cartografia topográfica ou temática de base topográfica.  

O número 5 do mesmo artigo refere que “a homologação depende da verificação, por 

amostragem, que a produção cartográfica cumpre os padrões técnicos considerados 

adequados para o tipo de cartografia em causa.” 

Retomando e reforçando o papel da SCN10K na resposta às questões de planeamento, 

ordenamento do território e ambiente, é publicado o Despacho n.º 10783/2003 (2ª série) que 

refere a intenção do Estado de “…completar o projecto da carta 1:10000 em curso…numa 

lógica de complementaridade de escalas, executando cartografia à escala de 1:2000 nas 

zonas urbanas, executando-se…a cartografia vectorial e os ortofotomapas.” É reconhecida 

ainda a importância crucial desta cobertura cartográfica na organização cadastral do País. 

Assume-se, através deste Despacho, que gerir e manter actualizada uma série cartográfica 

nacional pressupõe uma eficaz articulação entre os diversos serviços e uma gestão rigorosa 

dos dinheiros públicos, premissas essas que, se reconhece, não terem existido, conduzindo 

a situações de desperdício de recursos públicos “…e à inexistência de um sistema nacional 

de informação geográfica consistente e que verdadeiramente responda às reais 

necessidades multissectoriais do País em matéria de informação geográfica”. 

Com o intuito de reforçar o papel interventivo e regulador do Estado nesta actividade, é 

determinado no referido Despacho: 



20 
 

• Que todos os investimentos em cartografia e cadastro (…) sejam articulados com o 

IGP; 

• Que os serviços promovam e divulguem (…) a utilização da carta nacional 1:10000. 

O IGP tem publicado no seu site oficial, o seguinte mapa sobre o estado de execução: 

 
 

Figura 4 - Estado de execução da SCN10K  (IGP, 2007 ) 

 

3.1.2. Conceptualização da SCN10K 

 

De acordo com o IGP, os objectivos da Série Cartográfica Nacional à escala 1:10000 são: 

 

“ - Dotar o país de uma cobertura integral com uma cartografia básica actualizada, a escala 

grande, em suporte digital, que responda com eficácia e abrangência nacional às questões 

do planeamento, ordenamento do território e ambiente.” (Reis, 2005) 

Para cumprir esse objectivo é pretensão deste Instituto que seja produzida informação 

estruturada e com elevado grau de desagregação, de modo a facilitar a integração dessa 

informação em SIG, sem necessidade de manipulação complexa dos dados (Reis, 2005). 
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Dando cumprimento aos objectivos enumerados, a SCN10K apresenta um conjunto de 

características e especificações técnicas que a diferenciam da cartografia que até então 

havia sido produzida, que pode ser subdividido em 4 grandes áreas que serão objecto de 

maior desenvolvimento nos itens subsequentes: 

 

• Sistema de georreferência 

• Modelos de dados 

• Catálogo de objectos 

• Parâmetros de qualidade 

 

No que respeita ao sistema de georreferência e seccionamento, a SCN10k cumpre os 

seguintes requisitos: 

 

Sistema de Referência Datum 73 

Datum altimétrico de Cascais 

Elipsóide de Referência Elipsóide de Hayford 

Sistema de coordenadas Rectangulares com a projecção  

de Gauss-Kruger 

Origem das coordenadas E=180,598 m; N=-86,990 m,  

do Ponto Central  

Equidistância das curvas de nível  5 metros 

Seccionamento  8 km x 5 km  

 

Tabela 1 - Características da georreferenciação da SCN10K 

 

3.1.2.1. Modelos de dados 

 

A SCN 10k é estruturada em três modelos de dados, no que se refere à aquisição de dados: 

 

MNT – Modelo Numérico Topográfico 

A recolha de informação gráfica resume-se aos dados estritamente indispensáveis na 

definição de objectos topográficos considerados relevantes e necessários à sua 

referenciação e qualificação, sendo respeitadas as seguintes fases (Caeiro, Carlos, 2008): 
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• Estereorrestituição fotogramétrica da informação bidimensional;  

• Completagem de campo, com aquisição de informação relativa à data da sua 

execução;  

• Recolha de informação toponímica no local;  

• Edição da informação da respectiva toponímia e dados que resultam das operações 

de completagem;  

• Criação de um ficheiro bidimensional com toda a informação do modelo 

devidamente multicodificada em que a caracterização gráfica de cada elemento 

gráfico é a correspondente à do entidade cartograficamente mais relevante;  

• Obtenção de um ficheiro único com toda a informação correspondente aos vários 

domínios do catálogo de objectos do MNT, e um ficheiro vectorial por cada um dos 

domínios do catálogo de objectos.  

 

No MNT há total respeito pelas precisões planimétrica e altimétrica sendo relegada para 

segundo plano, a legibilidade cartográfica. 

Estando garantida a coerência topológica das entidades, factor determinante em análises 

espaciais, constitui a base para integração em SIG. 

Os objectos são representados por pontos, linhas e polígonos, devidamente codificados ou 

multi-codificados, caracterizados graficamente e estruturados, de acordo com as 

especificações indicadas no catálogo de objectos e em função de uma estrutura hierárquica 

de objectos: Domínio, Sub-domínio, Família e Objecto. 

É nesta base que são feitas as actualizações cartográficas. 

 
Figura 5 - Extracto do MNT da cartografia 1:10000 d o município do Seixal 
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MNC – Modelo Numérico Cartográfico 

 

O MNC constitui uma base para visualização e impressão assente numa representação 

cartográfica convencional. Não serve para integração em SIG, restringindo-se a leitura e 

interpretação de elementos cartográficos. 

Deriva do MNT, por aplicação de simbologia adequada (convenções gráficas), regras de 

generalização cartográfica, indicação de toponímia e operações de edição. 

 

 
Figura 6 - Extracto do MNC da cartografia 1:10000 d o município do Seixal 

 

MNA – Modelo Numérico Altimétrico 

Gerado a partir da altimetria 3D e hidrografia 3D, apresenta-se sob a forma de rede irregular 

de triângulos (TIN) ou rede regular de quadrados (GRID). 
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Figura 7 - Extracto do MNA da cartografia 1:10000 d o município do Seixal 

 
 
3.1.2.2. Multicodificação e Catálogo de objectos 

 

A multicodificação, conceito utilizado em variadas estruturas de dados cartográficos, 

nomeadamente no modelo alemão ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches 

Informationssystem) e adoptado na SCN10K é, sem dúvida, a característica que mais 

discussões originou entre os vários intervenientes da produção cartográfica, no panorama 

nacional, desde os produtores aos utilizadores. 

Embora fundamental, a análise crítica da adequabilidade do conceito ao domínio da 

cartografia, não será objecto de estudo no âmbito deste trabalho. Assumindo-se como 

característica inerente à SCN em estudo, neste ponto apresentar-se-ão os aspectos mais 

relevantes da estrutura de multicódigos. 

De acordo com Matos e Coucelo (2000) “as vantagens correntemente apontadas para a 

estrutura de multicódigos consistem essencialmente no facto de evitar a duplicação e a 

inconsistência dos elementos gráficos. De algum modo, contorna também a limitação do 

programa Microstation de restringir a separação da informação num desenho a 63 níveis, 

sendo também frequentemente referido o facto de permitir realizar a verificação topológica e 

da conformidade com as especificações gráficas.” 
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Na perspectiva do IGP e citando Cordeiro (2003), as principais vantagens desta estrutura 

são: 

 

• Cada objecto tem tantos códigos quantas as funções que desempenha no terreno; 

• Não há duplicação de elementos gráficos para representar objectos com funções 

distintas; 

• Facilita uma representação sintética e realista da superfície terrestre; 

• Facilita o processo de aquisição fotogramétrica de dados; 

• Facilita a integração em Sistemas de Informação Geográfica. 

 

3.1.2.3. Catálogo de objectos 

 

O catálogo de objectos subjacente ao MNT da SCN10K é composto pelos seguintes 

elementos: 

 

• Código: sequência hierárquica de domínio, sub-domínio, família e objecto; 

• Descrição; 

• Características gráficas do elemento: tipo de objecto, nível, tipo de linha, espessura 

e cor. 

 

A importância da função cartográfica desempenhada pelas entidades é determinada pelo 

código de menor valor dessas entidades. Qualquer entidade topográfica que desempenhe 

funções correspondentes a domínios diferentes do catálogo de objectos é representada 

graficamente no ficheiro único por um só elemento gráfico, com o número de códigos 

correspondentes às suas funções no terreno, caracterizado graficamente de acordo com a 

sua importância cartográfica (Caeiro, C., 2008). 

O catálogo de objectos foi desenvolvido tendo em consideração a aquisição dos elementos 

gráficos em ambiente CAD, nomeadamente, no software Microstation. Deste modo, os 

códigos são armazenados num campo “User Area”, em forma de listagem. De acordo com 

Matos e Coucelo (2000), este método constitui um dos inconvenientes da estrutura de 

multicódigos, a par de outros, nomeadamente:  

• Poucos programas lêem directamente a “user area” onde estão armazenados os 

códigos; 

• A importação para uma estrutura de camadas só é possível através de queries 

sistemáticas, uma vez que os códigos não estão armazenados em função de uma 

estrutura relacional, mas sim numa lista de dimensão indeterminada.” 
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3.1.3. O processo de homologação 

 

A homologação da cartografia consiste num processo de verificação do cumprimento das 

especificações técnicas que presidiram à obtenção do produto a homologar. 

O processo de homologação pode ser requerido ao IGP pela entidade produtora ou 

proprietária dos dados, de acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 202/2007, de 25 de 

Maio. O IGP responderá à solicitação com indicação dos custos e prazos estimados, bem 

como a relação dos elementos que deverão ser entregues para efeito do processo de 

homologação (Miranda et al, 2011). 

A amostra a validar depende da área cartografada, sendo no mínimo 10%, excepção feita 

nos casos em que durante a execução da cartografia tenha havido algum processo de 

fiscalização por parte de uma entidade competente, sendo neste caso, de 1%. 

 

João Cordeiro (2003), descreve três indicadores de qualidade segundo os quais se pode 

avaliar a SCN10K, tendo por base uma cobertura aero-fotográfica à escala 1:22500: 

Exactidão posicional, exactidão de conteúdo e consistência do conteúdo. 

Assim, os dados correspondentes ao ficheiro matricial deverão respeitar as seguintes 

exigências de carácter posicional: 

• Os dados altimétricos representados pelos ficheiros matriciais deverão apresentar 

um Erro Médio Quadrático (e.m.c.)6 em altimetria inferior a 1,80 metros; 

• 90% de uma amostra de elementos representados nos ficheiros matriciais não deve 

ter desvios, em relação aos valores correspondentes a esses elementos mas 

coordenados por grande precisão, que sejam superiores a 3,00 m. 

Quanto à exactidão de conteúdo, a comparação da classificação dos dados cartografados 

com a realidade do terreno, tendo em conta a amostra seleccionada deve cumprir: 

 

1 - Completude: os erros por omissão e por excesso devem ser, quer na globalidade quer 

por domínio do catálogo de objectos, inferiores a 5%; 

2 - Classificação: os erros de classificação devem ser, quer na globalidade quer por domínio 

do catálogo de objectos, inferiores a 5%. 

 

A análise da consistência de conteúdo assenta, essencialmente, no princípio da lógica, ou 

seja, não podem existir erros nas relações de função e localização de objectos. Por 

exemplo: 

• Todas as linhas de água terminam no mar, num rio ou numa estrutura receptora;  

                                                 
6 Medida de conformidade (exactidão) relativamente  a  valores de controlos, conhecidos (resíduo) 
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• Não há estações de comboio afastadas das linhas de caminho de ferro; 

• As estações de serviço estão ligadas a estradas; 

• Não pode haver poços no meio de albufeiras. 

Para além dos indicadores de qualidade descritos no ponto anterior, a homologação tem 

ainda em conta as seguintes condições (Cordeiro, 2010): 

• O cumprimento das especificações técnicas que presidiram à obtenção do produto 

a homologar e, no caso dos voos com mais de 5 anos, até 2 anos deverão ter sido 

realizados trabalhos de completagem e levantamentos directos, em conformidade 

com as especificações técnicas. 

É possível consultar, no sítio do IGP, a lista oficial da cartografia nacional que está 

homologada. 

Em suma, a homologação e/ou oficialização garante a qualidade dos produtos cartográficos 

para fins de utilização pública. 

 

3.2. A SCN10K e os Instrumentos de Gestão Territori al 

 

O DR n.º 10/2009, de 29 de Maio, “fixa a cartografia a utilizar nos Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT)”. 

Apresenta e clarifica uma série de definições relativas ao tipo de cartografia e, através do 

Artigo 3.º, n.º 1, impõe a obrigatoriedade de utilização de cartografia topográfica 

homologada ou oficial, na elaboração dos IGT. 

Entre essas definições, distingue duas figuras fundamentais: carta base e cartografia de 

referência. A primeira refere-se à “carta topográfica, obtida a partir da cartografia de 

referência por selecção dos temas relevantes para a elaboração do plano, que serve de 

fundo à representação da informação da gestão territorial e à elaboração das peças gráficas 

que integram os instrumentos de gestão territorial”. A segunda figura refere-se “à cartografia 

topográfica, temática de base topográfica ou hidrográfica que serve de referência à 

preparação da carta base”. 

O Artigo 4.º, n.º 3, vai mais longe e previne que “...na preparação das cartas base são 

adoptados procedimentos compatíveis com as características técnicas da cartografia de 

referência, realizados por técnicos qualificados para o efeito, de forma a garantir a 

manutenção dessas características, nomeadamente em termos de exactidão posicional e de 

consistência interna da informação.” 

O n.º 4 do mesmo Artigo, fixa ainda os requisitos mínimos de exactidão posicional a que 

devem obedecer os: 
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• Planos Directores Municipais (PDM) – menor ou igual a 5 m em planimetria e 

altimetria; 

• Planos de Urbanização (PU) - menor ou igual a 2 m em planimetria e altimetria; 

• Planos de Pormenor (PP) - menor ou igual a 0,5 m em planimetria e a 0,7 m em 

altimetria. 

A SCN10k, dadas as suas características, é aplicável nos PDM e PU. 

Sendo a actualização dos dados, factor essencial na elaboração de IGT de qualidade, o 

Artigo 5º é inteiramente dedicado a este aspecto, bem como à completude da informação. 

Assim, o n.º 1 refere que “A entidade responsável pela elaboração do IGT promove a 

actualização e o completamento (...) da cartografia de referência (...) inserindo essa 

informação na carta base.”  

Essa inserção na carta base deve adoptar as especificações técnicas de produção da 

cartografia de referência, incluindo o conteúdo cartográfico e requisitos de exactidão 

posicional, sendo essa responsabilidade da entidade responsável pela elaboração do IGT. 

Contudo, deverá ser mantido “...registo separado dos dados relativos aos temas e objectos 

que foram actualizados ou completados” (alínea b), do n.º 2, Artigo 5º). 

Este DR vem preencher uma lacuna há muito existente no panorama nacional relativamente 

à execução dos instrumentos de planeamento territorial, cuja responsabilidade assenta nas 

autarquias. Contribui ainda para a dignificação da decisão sobre o território suportada em 

informação de qualidade e, principalmente, em informação da qual se conhece a sua 

finalidade, a sua exactidão posicional e o seu conteúdo reforçando a ideia que a qualidade 

de um plano não depende só da qualidade técnica das soluções de ordenamento que são 

concebidas mas também da qualidade técnica das peças gráficas que ilustram o 

regulamento do plano, estabelecendo a incidência espacial das regras e orientações de 

ordenamento que estipula. (Respostas da DGOTDU a perguntas frequentes sobre o DR n.º 

10/2009, de 29 de Maio, 2010) 

Este aspecto assume especial relevância no caso dos planos municipais por constituírem 

instrumentos de suporte às decisões administrativas sobre o território, nomeadamente 

licenciamento de operações urbanísticas, desenvolvimento de projectos de obras públicas, 

decisões sobre expropriações, entre outras, vinculativas aos particulares. 

  

3.2.1.  Norma Técnica para o modelo de dados para o s PDM 

 

Para que a uniformização de critérios na estruturação dos IGT fosse uma realidade, faltava 

cumprir o estabelecido no ponto 7 do Artigo 6.º: “A Direcção-Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) publicita, devidamente actualizadas, as 

normas técnicas sobre a estruturação em sistema de informação geográfica da informação 

que integra os instrumentos de gestão territorial, bem como sobre a simbologia e as 
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convenções gráficas a utilizar na representação do conteúdo regulamentar dos instrumentos 

de planeamento territorial.” 

Em Março de 2011, parte do disposto no ponto acima referido foi estabelecido com a 

publicação de uma norma aplicável aos PDM, sujeita a discussão pública até final do mês 

de Abril do mesmo ano, ficando ainda por publicar a simbologia e convenções gráficas a 

utilizar. De acordo com a própria entidade, “o facto de mais de 2/3 dos planos directores 

municipais se encontrarem actualmente em revisão e a noção do lugar central que esta 

figura de plano ocupa na gestão territorial dos municípios” determinaram que essas normas 

técnicas visassem, numa primeira fase, apenas os PDM. 

 

A Norma contempla o Modelo de Dados para a estruturação do sistema de informação 

geográfica para as peças do conteúdo fundamental do PDM, integrando um Catálogo de 

Objectos organizado em três domínios: 

 

a. Carta Base; 

b. Planta de Ordenamento; 

c. Planta de Condicionantes. 

 

Apresenta ainda: 

 

a. O Catálogo de Objectos; 

b. O sistema de codificação; 

c. A geometria própria de cada objecto; 

d. As regras de reprodução em suporte analógico das peças gráficas; 

e. A simbologia e as convenções gráficas a utilizar na representação dos objectos; 

f. Os atributos a considerar para cada objecto no sistema de informação geográfica; 

g. A definição de regras topológicas para o Modelo de Dados. 

 

O ponto 7 do relatório da norma refere ainda: “A definição dos objectos do domínio da Carta 

Base foi elaborada a partir de uma selecção do modelo de dados da Série Cartográfica 

Nacional 10000, do Instituto Geográfico Português, tendo sido criada uma estrutura de 

codificação própria.” 

O anexo 2 estabelece a relação entre os catálogos de objectos da DGOTDU para a carta 

base e do IGP para a cartografia de referência. Da sua análise, verifica-se que os códigos 

unívocos não são coincidentes o que obriga a uma tarefa acrescida na alteração de atributo 

na base de dados.  

No que respeita ainda ao capítulo da cartografia, a Norma não vincula o sistema de 

coordenadas ao qual devem estar subjacentes as peças gráficas constituintes dos PDM. 
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Refere apenas “…a referenciar num dos sistemas de coordenadas utilizado na cartografia 

topográfica oficial”, remetendo para rodapé, a seguinte recomendação:  

 

“Cf. Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio, artigo 6º, n.º5, deve ser adoptado 

um dos sistemas de coordenadas utilizados na cartografia topográfica oficial; Hayford-

Gauss Datum Lisboa; Hayford-Gauss Datum 73; Bessel-Bonne Datum Lisboa; Transversa 

de Mercator – WGS84; PT-TM06/ETRS89. 

A autoridade nacional de geodesia e cartografia (IGP) está a preparar legislação sobre o 

Sistema Geodésico Nacional, onde se prevê que esta matéria venha a ser tratada. Até à 

publicação dessa legislação, recomenda-se a utilização do PT-TM06/ETRS89.” 

Independentemente das questões técnicas relacionadas com os sistemas de informação 

geográfica e a diversidade de situações relativamente ao grau de evolução tecnológica e 

acesso aos produtos cartográficos por parte dos municípios portugueses que têm a seu 

cargo a revisão dos seus PDM, a importância da SCN10K é, com esta norma e na 

sequência do DR n.º 10/2009, de 29 de Maio, mais uma vez consagrada. 

Contudo, a manutenção de uma cartografia actualizada e sujeita aos critérios de 

homologação por parte do IGP, associada aos constrangimentos financeiros que os 

municípios enfrentam, tornam praticamente inviável o cumprimento da lei. Sendo os PDM 

instrumentos vinculativos no que respeita às políticas territoriais, com um horizonte temporal 

de cerca de 10 anos (no mínimo), é do interesse das autarquias que a informação de base 

seja a mais fidedigna possível. Neste contexto, e face aos constrangimentos já enunciados, 

é expectável que cada município adopte a sua própria metodologia de actualização da 

cartografia de referência. 
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4. Informação Geográfica na Administração Local  
 

4.1. A administração local no contexto da moderniza ção administrativa 

 
A Constituição da República Portuguesa (CRP) consagrou em 1976, as autarquias locais 

como “pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respectivas”. 

As atribuições das autarquias locais e a competência dos seus órgãos, estando associadas 

à satisfação das necessidades das comunidades locais, respeitam, nomeadamente, ao 

desenvolvimento sócio-económico, ao ordenamento do território, ao abastecimento público, 

ao saneamento básico, à saúde, à educação, à cultura, ao ambiente e ao desporto. As Leis 

n.º 159/99, de 14 de Setembro e n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, estabelecem, respectivamente, o quadro de atribuições e 

competências para as autarquias locais e as competências e regime jurídico de 

funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.  

Sendo o campo de acção de uma autarquia tão vasto, são frequentes as adaptações às 

constantes alterações no quadro legislativo que norteia as várias competências autárquicas. 

A par desta situação, e particularmente desde o final da década de 90, as exigências de 

eficácia e eficiência dos processos de gestão, bem como a responsabilidade na gestão dos 

dinheiros públicos, fomentaram a necessidade de modernizar o aparelho administrativo do 

Estado, incluindo a Administração Local. O Manual de Boas Práticas de Modernização 

Administrativa Autárquica (2004) refere que: “Modernizar a Administração Pública autárquica 

passa sobretudo por dois vectores chave: optimização de processos de gestão, centrados 

na melhoria da eficácia e eficiência, e focalização na satisfação das necessidades dos 

cidadãos, tudo para apostar na coerente e determinada qualificação e formação dos 

recursos humanos das autarquias. 

No actual contexto de descentralização e da imperiosa necessidade de uma mais eficaz 

gestão de recursos, torna-se particularmente necessário aprimorar a gestão financeira de 

competências alargadas e de tornar eficientes as operações técnicas e administrativas, 

diante da acção convergente de variáveis, das quais se destacam a aceleração das 

tecnologias, a alteração rápida das necessidades e a crescente consciência dos direitos de 

cidadania.” 

O Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, pode ser considerado como o primeiro normativo 

legal, sistematizado, que integra várias normas que visam a desburocratização e a 

simplificação de processos. Contudo, foi nos últimos cinco anos que se assistiu a uma maior 

profusão de legislação no sentido da modernização administrativa, sendo de salientar a 

desmaterialização de processos e o crescente protagonismo do cidadão munícipe, no que 

respeita à participação pública e garantia da prestação de um bom serviço público. 
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4.2. A informação geográfica na Administração Local  e a participação 

pública 

 
Pelo que acima foi exposto e pela potencialidade que, desde há praticamente duas décadas 

se lhes reconhece, os SIG são, por excelência, a ferramenta e instrumento de trabalho que 

melhor responde aos desafios de uma autarquia no que respeita à necessidade de uma 

intervenção informada, articulada e integrada no território municipal. Portugal foi pioneiro 

nesse reconhecimento através da publicação do Despacho n.º 12/94, de 1 de Fevereiro, do 

Ministério do Planeamento e Administração do Território, que cria o Programa de Apoio à 

Criação de Nós Locais do SNIG (PROSIG). Nesse despacho é referido que: “ A gestão 

urbana e municipal para poder ser realizada com eficácia, tendo em consideração todas as 

condicionantes ao uso do solo consignadas na lei e os critérios estabelecidos em matéria de 

ordenamento do território e de preservação do ambiente, não pode prescindir do recurso à 

exploração de Sistemas de Informação Geográfica”. 

Os SIG implementados nas autarquias que recorreram aos programas de financiamento 

disponíveis durante a década de 90, evoluíram para WebSIG, nos primeiros 5 anos do 

século XXI, tirando assim partido das potencialidades da Internet. Tal permitiu que os 

cidadãos passassem a ter acesso a informação geográfica e a limitadas operações de 

análise espacial que antes não eram possíveis, promovendo-se a transparência e uma 

maior exposição dos responsáveis pela gestão do território municipal a reclamações e 

sugestões por parte dos munícipes. Citando Tenedório et al (2003): “No plano teórico todos 

os munícipes utilizam a geografia e a informação geográfica. Quando queremos comprar 

um terreno para construir uma habitação a primeira questão que colocamos é: onde? A 

segunda é: quanto custa? A terceira: o que posso e como posso construir?” 

A necessidade de publicação na Internet e, em muitos casos também numa Intranet, de 

dados geográficos actuais e rigorosos, preocupação crescente nas autarquias, fomentou a 

participação e articulação entre os diversos serviços municipais contribuindo para o 

desenvolvimento de sinergias reduzindo amplamente o tradicional problema apontado à 

função pública de duplicação de tarefas e desconhecimento de responsabilidades na 

produção de informação. A este propósito, Alfredo Monteiro, Presidente do município do 

Seixal, declarou na revista Interface (2008) “No contexto da comunicação interna da 

autarquia esta ferramenta (plataforma de informação geográfica) é bastante poderosa uma 

vez que encerra em si o conceito de Informação Geográfica Distribuída (IGD), ou seja, toda 

a informação produzida por um determinado departamento, poderá estar ao dispor de toda 

a autarquia sem qualquer tipo de barreira física. A centralização da informação numa única 

base de dados tem ainda a vantagem de evitar a dispersão e replicação de dados e permite 

o controlo da qualidade da informação produzida e disponibilizada. Refere ainda: “um 

sistema de comunicação interna transversal a toda a organização, alimentado por e que 

serve todos os intervenientes, potencia a criação de sinergias, evita duplicação de tarefas e 
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contribui para a uniformização da resposta dessa mesma organização o que se traduz, não 

apenas numa maior eficácia mas também em maior eficiência.” 

Como já referido, a Web 2.0 alargou, nos últimos anos, a possibilidade de participação 

pública, através da interactividade com a informação geográfica. Podemos afirmar que o 

surgimento de ferramentas como o Google Earth ou Google Maps, Bing, entre outras, 

democratizaram o acesso à informação e deram “voz” à participação do utilizador comum. 

Paralelamente, fez aumentar o grau de exigência por parte dos cidadãos relativamente ao 

rigor dos dados disponíveis ao mesmo tempo que potencia um maior controlo de qualidade 

desses mesmos dados. Michael Goodchild (2007) salienta, no contexto da Volunteered 

Geographic Information, que é possível distinguir três tipos de redes de sensores: fixos, 

móveis e os humanos. Estes últimos, os mais interessantes, equipados com cinco sentidos 

e inteligência para compilar e interpretar o que sentem e livres para percorrer a superfície 

terrestre. Refere ainda que esta rede soma 6 milhares de milhões de componentes, cada 

qual representando um sintetizador e intérprete de informação local. Estas capacidades, 

potenciadas pela Web 2.0 e as tecnologias de comunicação, permitem efectivar a 

Informação Geográfica Voluntária (Volunteered Geographic Information). 

Apesar de ser ainda escassa a aplicação do conceito de VGI no contexto das autarquias, já 

não o é a publicação de dados considerados importantes na vida do cidadão. Neste âmbito, 

é útil referir o recurso à Internet suportado por sites geográficos no contexto das consultas 

públicas aos planos de ordenamento do território: PDM, PU e PP.  A título de exemplo, o 

município de Lisboa colocou em consulta pública, o seu PDM, em ambiente SIG, 

promovendo a participação dos cidadãos. Através do site http://pdm.cm-lisboa.pt qualquer 

cidadão pôde, durante o período de discussão pública, entre 7 de Abril e 20 de Maio de 

2011, formular sugestões e/ou reclamações baseadas na visualização dinâmica das peças 

gráficas que compõem o Plano e respectivos atributos alfanuméricos. 

Nos últimos 4 anos, a preocupação com a qualidade da informação geográfica de base aos 

Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) e subsequente divulgação pública 

dos mesmos tem sido materializada na legislação referente ao tema. Com esse objectivo, 

destaca-se a publicação da Lei n.º 56/2007 (Quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 53/2000, de 7 de 

Abril, pelo Decreto -Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro), cujo Artigo 83º A impõe que “os municípios devem proceder à transcrição digital 

georreferenciada de todo o conteúdo documental por que são constituídos os planos 

municipais de ordenamento do território, disponibilizando-o nos respectivos sítios 

electrónicos”, não descurando a actualização dos dados, através do Artigo 83º B. 

No entanto, não obstante a crescente disponibilização de informação, não se verifica ainda 

uma generalização da mesma por parte dos municípios, nem uma participação efectiva por 

parte dos cidadãos, com claros prejuízos no exercício da cidadania. 
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Na óptica do planeamento territorial, Tenedório et al (2003), defende que “o exercício pleno 

da cidadania só é alcançado quando se atingem níveis elevados de participação pública” e 

que deve ser por essa via que “o cidadão municipal deverá estar informado para poder 

discutir a geografia das gerações do presente e ajudar a planear a mudança do território 

para preparar a geografia das gerações futuras”. 

Por outras palavras e, de acordo com os mesmos autores, “a participação pública é uma 

ocasião única para melhorar as propostas dos planos de ordenamento e planeamento do 

território” sendo desejável que o debate em torno destas questões seja impulsionado, 

nomeadamente através do acesso generalizado à informação geográfica digital. 

Compete às autarquias apostarem na transparência e divulgação das acções que a elas 

cumpre desenvolver. Cabe aos munícipes/cidadãos exercerem o seu direito de cidadania, 

participando e colaborando activamente na procura e implementação de soluções para os 

problemas do território municipal.  

 

4.3. O SIG na Câmara Municipal do Seixal: Atribuiçõ es e competências 

 

O Seixal, não desperdiçando a oportunidade de implementação de um SIG, foi um dos 

municípios que usufruiu de financiamento dos programas PROSIG e PROGIP, sendo a 

candidatura de 1995. 

O que começou por ser um grupo de trabalho, em 1995, é, à data, e no âmbito da 

reestruturação dos serviços firmada no final de 2010, um Gabinete directamente 

dependente da Direcção Municipal de Ordenamento do Território, designado por Gabinete 

de Informação Geográfica (GIG). O conteúdo funcional mantém-se praticamente estável 

desde 2003 assumindo-se e consolidando a posição de serviço transversal. 

A Visão e Missão desta unidade orgânica reflectem a relevância da informação geográfica 

no suporte à decisão promovendo o seu uso pelos vários agentes municipais com 

responsabilidades no território, bem como pelos cidadãos. 

 

VISÃO 

Tornar a informação geográfica um recurso essencial no suporte à decisão, no Município do 

Seixal. 

 

 

MISSÃO 

Desenvolver e manter o Sistema Municipal de Informação Geográfica, exercer a função de 

coordenação da produção de informação digital georreferenciada criando para o efeito, 

normas claras de utilização e difusão dessa informação, promover a formação nos domínios 

da Cartografia digital e na manipulação de informação geográfica, fomentar e apoiar o 

desenvolvimento de projectos SIG junto das diversas estruturas municipais e disponibilizar 



35 
 

informação geográfica no interior da Autarquia para suporte à decisão e aos Munícipes 

contribuindo para a dinamização da sociedade de informação. 

 

Uma das atribuições funcionais do GIG é dotar os serviços municipais de informação 

geográfica e cartográfica de boa qualidade assegurando, na medida do possível, a sua 

actualização. Este ponto é essencial num território onde a dinâmica demográfica e de 

construção superam a média nacional. 

Os processos de aquisição de informação cartográfica, nomeadamente ortofotomapas, 

cartografia vectorial a diferentes escalas, conversão do cadastro rústico da propriedade são 

da responsabilidade desta unidade orgânica. O GIG acompanha todo o processo, desde a 

elaboração dos cadernos de encargos e definição de especificações técnicas para 

lançamento de concursos públicos até à fase de aceitação do produto final, após verificação 

e controlo de qualidade. Para este efeito, conta no seu quadro de pessoal com um 

engenheiro geógrafo7, profissão regulamentada e abrangida por Directiva Comunitária de 

Reconhecimento das Qualificações Profissionais. 

Na existência de protocolos específicos, como no caso da informatização do cadastro 

geométrico da propriedade rústica, elaborada ao abrigo de um protocolo assinado com o 

IGP, é também o GIG o interlocutor com aquela entidade e responsável pelo seu 

cumprimento.  

Concluído o processo de aquisição da informação cartográfica, é também da incumbência 

do GIG a sua disponibilização a todos os serviços municipais que dela necessitam, 

garantindo a última versão dos dados.  

O ponto seguinte debruçar-se-á sobre o processo de aquisição da cartografia 1:10000, para 

a área do Concelho do Seixal. 

 

4.3.1. Cartografia 1:10000 do Seixal: Aquisição e m anutenção 

 

Como já referido, a Câmara Municipal do Seixal, beneficiando do programa PROSIG, 

adquiriu hardware e software SIG e, através de investimento municipal procedeu em 1998 à 

aquisição de ortofotomapas com resolução espacial de 20 cm. Foi sobre esta base 

cartográfica de imagem que se iniciou a constituição dos temas estruturantes de qualquer 

SIG municipal: rede viária e edificado, e que se desenvolveram os primeiros projectos SIG 

municipais, nomeadamente a digitalização do património fundiário municipal. 

Esta informação de base teve ainda um papel crucial na sensibilização da administração, 

dirigentes e técnicos da autarquia para a importância e necessidade de georreferenciar e 

                                                 
7  O/A Engenheiro(a) Geógrafo(a) é o/a profissional que concebe, desenvolve, gere e coordena a execução e avalia 

Processos e Projectos nas áreas da Geodesia, Cartografia, Cadastro, Fotogrametria, Sistemas de Informação 
Geográfica, Detecção Remota e Hidrografia, orientados para a elaboração de Produtos de Base Espacial, 
necessários para o desenvolvimento de outras actividades de engenharia, de suporte para a Informação 
Geográfica de monitorização, gestão e planeamento do território e para utilização da sociedade em geral. (fonte: 
CNP e Ordem dos Engenheiros) 
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relacionar espacialmente as intervenções no território municipal. Rapidamente, os 

ortofotomapas consultados no monitor ou impressos em papel, assumiram-se como uma 

ferramenta de trabalho imprescindível. Contudo, e apesar da sua utilidade e ampla 

aplicabilidade, a necessidade de informação vectorial na prossecução das diversas 

actividades de planeamento, ordenamento e gestão do território, bem como na ampliação 

da capacidade de resposta do SIG municipal, tornou-se incontornável. Neste contexto, o 

processo de revisão do PDM do Seixal, a iniciar em 2003, teve ainda particular peso na 

decisão da autarquia em adquirir cartografia vectorial à escala 1:10000. 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 108/2001 lança a possibilidade de 

estabelecimento de protocolos de modernização administrativa, entre a Direcção Geral das 

Autarquias Locais (DGAL) e as autarquias, mediante a apresentação de candidaturas, tendo 

em vista a melhoria da qualidade e aperfeiçoamento dos serviços públicos locais.  

A celebração de um protocolo desta natureza previa a participação financeira máxima da 

administração central correspondente a 50% do investimento elegível, podendo, em alguns 

casos, atingir os 70%. 

 

Na sequência da aprovação da sua candidatura, em 2002 foi assinado um protocolo entre a 

DGAL e a CMS, para disponibilização de informação georreferenciada na Internet/Intranet, 

abrangendo as seguintes áreas: 

 

• Desenvolvimento aplicacional; 

• Aquisição software; 

• Formação; 

• Aquisição de cartografia 1:10000; 

• Levantamento de informação; 

• Aquisição de Hardware 

 

O valor elegível foi de 140000€, sendo que a comparticipação aprovada correspondeu a 

50% (70000€). 

A aquisição de cartografia numérica foi justificada pela necessidade de melhorar a qualidade 

e diversificar a informação a disponibilizar ao público, através de um site SIG-WEB. 

 

Beneficiando assim de financiamento a 50%, foi lançado, em 2002, um concurso limitado 

sem apresentação de candidaturas para fornecimento de cartografia numérica à escala 

1:10000, para o território do município do Seixal. O objecto do concurso compreendeu a 

aquisição: 
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• do Modelo Numérico Topográfico, 

• do Modelo Numérico Cartográfico, 

• do Modelo Numérico Altimétrico, 

Foi, desde logo opção, articular com o IGP esta aquisição, com vista a uma futura 

homologação da cartografia, solicitando apoio técnico na formulação do programa de 

concurso, bem como alguns dos dados a fornecer pela entidade adjudicante, 

nomeadamente: 

 

• Um caderno de encargos (especificações técnicas e catálogos de objectos para a 

escala 1:10000); 

• Uma lista de coordenadas dos vértices geodésicos da área do trabalho; 

• Uma livraria de células (Simb10k.cel); 

• Uma livraria de células com vértices geodésicos (rede_geo10k.cel); 

• Uma tabela de cores (color10k.tbl); 

• Uma livraria de fontes (font10k.rsc); 

• Um ficheiro vectorial com as convenções gráficas a utilizar (legenda10k.dgn); 

• Um ficheiro vectorial tipo com a cercadura e informação marginal (cerca10k.dgn); 

• Um ficheiro tipo de texto ASCII designado por “folhas10k.txt”, contendo um exemplo 

da descrição das folhas a cartografar; 

• O formato lógico a utilizar nos “user links” para a definição dos códigos. 

 

Relativamente às especificações técnicas, foram introduzidas algumas alterações de acordo 

com as necessidades da autarquia, tendo em vista a redução de custos: prescindiu-se de 

saídas analógicas e separação de ficheiros.  

Em relação ao catálogo de objectos, foram adicionadas algumas entidades, nomeadamente 

pontos de cota no topo das construções e elementos adicionais que permitiram uma melhor 

definição das entidades topográficas em determinadas situações: elementos obscuros8, 

elementos subterrâneos9 e elementos em construção10. 

                                                 
8 Entidade utilizada na caracterização de elementos não visíveis pelo restituidor. Por exemplo, troço de curva de 
nível em  área de densa vegetação, o qual apresentará uma exactidão planimétrica pior do que os troços onde o 
terreno é visível. 
9 Entidade utilizada na caracterização de elementos subterrâneos: Por exemplo, passagens hidráulicas sob vias. 
10 Entidade utilizada na caracterização de elementos em construção: Por exemplo delimitação de construções em 
fase adiantada de construção (com limites definidos). 



38 
 

O controlo de qualidade das várias fases do processo foi assegurado, na íntegra, pelo 

Gabinete de SIG da CMS com recurso aos vários módulos do software NgXis, com 

excepção do controlo do apoio fotogramétrico, realizado por uma empresa contratada para 

o efeito. 

As etapas sujeitas a controlo de qualidade, tendo como referência as orientações e critérios 

de tolerância estabelecidos pelo IGP, foram: 

• Vôo fotográfico; 

• Apoio fotogramétrico; 

• Aerotriangulação; 

• Controlo temático e de completude; 

• Coerência da informação vectorial 

 

Fazendo uma análise do MNT da cartografia 1:10000 do Seixal e, sabendo que o catálogo 

de objectos contém 391 entidades, verifica-se que: 

 
• Dessas entidades, existem 195 entidades/códigos (49.8% do total); 

• O total de elementos gráficos é de 622 378 (incluindo os elementos constituintes de 

elementos complexos/células); 

• O total de elementos com apenas 1 código é de 538 376 (86.5% do total); 

• O total de elementos com 2 códigos é de 78 243 (12.5% do total);  

• O total de elementos com mais de 2 códigos é de 5 759 (1% do total);  

• O número máximo de códigos associados a um único elemento gráfico é de 6. 

De acordo com o Caderno de Encargos Para Execução de Cartografia Numérica à Escala 

1:10 000, Parte 2 – Especificações Técnicas, elaborado pelo IGP e adaptado pela CMS, 

“A exactidão planimétrica (e.m.q.) dos elementos topográficos deverá obedecer aos valores 

do quadro seguinte”: 

 Projecção nos ficheiros numéricos 
(e.m.q.) 

A-Vértices Geodésicos, Pontos Fotogramétricos, Marcos 
da delimitação Administrativa (se existirem) 

 

0 metros 

B – Elementos obtidos por processos 
fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização 

 

1.70 metros 
 
Tabela 2 - Conformidade posicional planimétrica, Ca derno de Encargos Para Execução de Cartografia 

Numérica à Escala 1:10 000, Parte 2 – Especificaçõe s Técnicas, pág.13 
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O ponto 2 salvaguarda ainda que “Quando as coordenadas dos pontos que definem os 

pormenores topográficos considerados no grupo B forem comparadas com coordenadas 

obtidas por métodos de grande precisão, 90% de uma amostra representativa deve 

apresentar discrepâncias inferiores a 2.80 m.” 

Após controlo de qualidade de uma amostra significativa de 31 pontos, verificou-se que o 

e.m.q. obtido para a exactidão planimétrica da informação vectorial é de cerca de 0.43 

metros. O resíduo máximo obtido foi de cerca de 0.85 m. 

O valor baixo do e.m.q. obtido justifica-se pela utilização, na estereorestituição, de um voo 

aerofotográfico á escala 1:5000, voo esse que serviu também de suporte à aquisição de 

cartografia à escala 1:1000 do Seixal. 

Garantido o erro topológico nulo, característica essencial desta cartografia, estaria facilitada 

a plena integração desta informação de base no SIG municipal. 

 

Em 29 de Março de 2004 foi assinado um protocolo entre a CMS e o IGP visando, entre 

outros pontos, a cooperação entre as duas entidades na homologação gratuita de 

cartografia e ortofotocartografia digitais produzidas pela CMS, em data anterior à celebração 

do protocolo, desde que as respectivas especificações técnicas sejam consonantes com as 

dos catálogos de objectos do IGP. 

Dando cumprimento ao documento acima referido, em 22 de Maio de 2006 remeteu ao IGP, 

todos os elementos necessários para dar início ao processo de homologação da cartografia 

1:10000. Com a data de 21 de Setembro do mesmo ano, o IGP envia à CMS um ofício 

atribuindo a classificação de homologada. 

Concluído o processo de homologação, o próximo passo consiste em disponibilizar a todos 

os serviços municipais esta importante informação de base, numa perspectiva não apenas 

de consulta, mas fundamentalmente de apoio efectivo ao desenvolvimento do trabalho no 

âmbito das competências dos diversos serviços municipais. Impõe-se assim, a necessidade 

de adaptação dos vários temas cartográficos ao modelo de dados já implementado no SIG 

municipal, bem como a definição de metodologias para actualização dos mesmos, 

aproveitando de um modo mais eficaz possível, os recursos internos, nomeadamente os 

dados cartográficos que diariamente dão entrada numa autarquia. Num território como o 

Seixal, onde as dinâmicas de construção e alteração do espaço urbano são elevadas, todos 

os dados disponíveis devem ser aproveitados. Contudo, a ausência de normalização da 

informação que acompanha os processos urbanísticos impede que a sua integração num 

processo de actualização cartográfica e/ou de integração em SIG seja feita de forma directa 

e sem riscos de perda ou alteração dos dados.  

Paralelamente, a alimentação do SIG municipal com esta informação, nomeadamente os 

temas do Edificado e Rede Viária, é uma prioridade uma vez que é do SIG que derivam os 

dados necessários à realização de operações de análise espacial subjacentes ao 

planeamento do território. E é este ponto precisamente, que constitui um grande obstáculo à 



40 
 

prossecução da tarefa. No âmbito de testes efectuados com vista à avaliação da 

possibilidade de aproveitar a informação que dá entrada na CMS, concluiu-se que um 

levantamento topográfico recepcionado no âmbito da entrega de tela final de loteamento, 

para uma área de 50 hectares, sem estar sujeito a qualquer orientação de apresentação, 

apresentava os seguintes constrangimentos no tratamento dos dados: 

 

• Ausência de identificação clara de layers o que exige do operador uma elevada 

capacidade de interpretação, o que nem sempre é bem sucedido; 

• Quando é esse o caso, verifica-se perda de dados; 

• Existência de elementos CAD, como curves, hatches, arcos, que não são 

integráveis em ambiente SIG obrigando a tarefas manuais por parte do operador o 

que potencia a ocorrência de erros. 

 

O tratamento dos dados, desde a sua edição até à plena integração em SIG, demorou cerca 

de 10 horas. 

Identificados os principais problemas, a sua minimização passaria pela criação de normas 

claras de execução e apresentação deste tipo de dados a adoptar, não apenas pelas 

entidades externas, mas também pelos serviços municipais produtores ou responsáveis 

pela produção de elementos cartográficos. 

Tendo como referência os constrangimentos identificados no tratamento dos levantamentos 

topográficos recepcionados para validação posicional, desde 2007, ano em que a CMS 

passou a obrigar a ligação à rede geodésica nacional, e tendo em atenção que o 

cumprimento de normas gerais de apresentação, independentes do software utilizado, não 

prejudicando os requerentes, beneficiaria bastante o trabalho dos técnicos da CMS e 

aceleraria a resposta ao munícipe, houve uma decisão no sentido de criar normas para a 

informação geográfica. 

 

4.3.2. Criação de normas para a informação geográfi ca 

 

A definição de normas para a utilização e difusão da informação digital georreferenciada 

está expressa na Missão do Gabinete de Informação Geográfica, da Câmara Municipal do 

Seixal. 

Considerando a necessidade de recurso a dados cartográficos actualizados, 

nomeadamente levantamentos topográficos efectuados internamente ou por entidades 

externas, em várias vertentes da actividade municipal e a sua desejável integração no 

sistema municipal de informação geográfica garantindo padrões mínimos de qualidade 

posicional devidamente conhecidos, tornou-se imperativa a criação de normas de produção 

e apresentação. O objectivo principal destas normas é potenciar a integração e actualização 

de produtos cartográficos através dos inputs que dão entrada na Câmara, no âmbito de 
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operações urbanísticas e outras. Ou seja, não desperdiçar informação que, devidamente 

trabalhada, representa um aproveitamento e rentabilização de recursos inestimável.   

Na sequência do acima exposto e dando cumprimento à legislação supracitada, foi 

aprovado em Reunião de Câmara, em Março de 20010, “…um conjunto de Normas para a 

Informação Geográfica (NIG) que visa a regulamentação da produção e apresentação da 

informação vectorial entregue na CMS (excluindo peças de projectos de arquitectura e 

especialidades) nomeadamente, levantamentos topográficos, planta de implantação ou de 

síntese de loteamentos e mapa de ruído, no âmbito das diversas operações urbanísticas. 

Pretende-se com esta medida, a normalização de toda a informação cartográfica existente 

nos serviços técnicos, visando sobretudo, a celeridade e eficácia na apreciação dos 

elementos entregues, bem como a constituição de uma base cartográfica uniforme e 

actualizada, passível de integração no SIG municipal, que garanta o apoio concertado à 

decisão.” 

 

O documento é composto por duas partes: 

 

Parte 1: Onde são discriminadas as normas gerais de execução e apresentação dos 

elementos cartográficos essenciais à instrução de operações urbanísticas; (ver anexo)  

 

Parte 2: Catálogo de objectos cartográficos gerais e específicos, baseado no catálogo do 

IGP para a escala 1:1000. 

 

Inclui ainda um ponto dedicado à cartografia subjacente à elaboração dos IGT que resume, 

entre outros, os aspectos essenciais do DR n.º 10/2009, de 29 de Maio, devidamente 

adaptado à realidade do Seixal, nomeadamente os produtos cartográficos adequados a 

cada IGT: 

 

 

IGT Carta Base Exactidão posicional  (m) 
Planos Directores Municipais Cartografia 1:10000 ≤ 1,7  

Planos de Urbanização Cartografia 1:10000 ≤ 1,7  

Planos de Pormenor Cartografia 1:1000 ≤ 0,3 (planimetria)  

≤ 0,4 (altimetria) 

 

Tabela 3 - Escala da Cartografia disponível adequad a a cada IGT (Adaptado de DR 10/2009)  

 

Relativamente à exigência de actualização e completamento da informação constante da 

cartografia, expressa no DR, por parte da entidade responsável pela elaboração do IGT 
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que, na maior parte dos casos é uma entidade externa, as NIG definem as especificações 

técnicas que deverão ser acauteladas.  

Se o cumprimento das NIG se verificar, a actualização da cartografia 1:10000 poderá ser 

feita de uma forma monitorizada e controlada, em alinhamento com as orientações do IGP e 

a sua integração no SIG municipal realizar-se de uma forma mais célere e controlada do 

ponto de vista da qualidade. 

 

4.4. Fontes de informação e qualidade dos dados 

 
O sucesso de um SIG depende das opções técnicas e da capacidade e habilidade que uma 

organização tem de absorver e utilizar novas formas e quantidades de informação (Ventura, 

J., 1995) 

São diversas as potenciais fontes de informação, tais como, levantamentos topográficos, 

ortofotomapas, imagens de satélite ou até mesmo tabelas. 

Cada tipo de dados apresenta propriedades únicas e é, potencialmente, um contributo para 

a qualidade e funcionalidade de uma base de dados geográfica. Constitui, por isso, um 

factor crítico na estruturação de uma base de dados e decisivo no sucesso das análises 

efectuadas no sistema. Em última instância, a qualidade dos resultados obtidos a partir das 

análises espaciais e aplicações em SIG, reside na qualidade dos dados de base utilizados.  

 (http://www.archives.nysed.gov/a/records/mr_erecords_gis.shtml) 

Howard Veregin (1998), define o conceito como o nível de excelência numa base de dados 

e afirma que a qualidade é aferida relativamente às especificações que definem o nível de 

generalização e abstracção pretendidos nessa base de dados. 

A adaptação do conceito de qualidade, pelas normas da série ISO, para a área de dados 

espaciais preconiza o uso dos parâmetros de qualidade posicional, de atributos, de 

consistência lógica, de integridade e de tempo (grau de actualização) (Burity et al, 1999) 

O suporte à decisão, sendo um dos propósitos de um SIG municipal, carece de informação 

variada, cujas características sejam devidamente conhecidas. Só assim se conseguirá 

estabelecer os limites e potencialidades da utilização da mesma.  A metainformação, neste 

campo, é fundamental. 

 

 

4.4.1. Serviços municipais: Produtores e consumidor es de dados cartográficos 

 
Uma autarquia é, por excelência, um laboratório espacial onde as necessidades de 

informação geográfica são muito diversificadas, desde o pormenor cartográfico de um 

projecto de arquitectura até à imagem de satélite aplicada, por exemplo, no planeamento 

estratégico.  
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É, pois, essencial que se desenvolvam sinergias entre os serviços que são, 

simultaneamente, produtores e consumidores de cartografia. Neste campo, o serviço de 

informação geográfica assume um papel integrador da informação com a tarefa de fazer 

chegar ao consumidor um produto cartográfico de boa qualidade que sirva os seus 

objectivos, sempre que possível, recorrendo aos contributos que entram no sistema através 

dos serviços de planeamento, urbanismo e infra-estruturas. Para que os objectivos sejam 

atingidos é fundamental, antes de mais, conhecer a informação e torná-la utilizável.  

 

Planeamento e Gestão Urbanística 

No município do Seixal, são a Divisão de Gestão Urbanística (DGU) e a Divisão de 

Planeamento do Território (DPT), os serviços responsáveis pelo ordenamento do território 

municipal e pelo cumprimento da legislação urbanística, embora actuem em “escalas” 

diferentes.   

De entre as atribuições funcionais da DPT destacam-se as seguintes: 

 

• Promover, coordenar e acompanhar a elaboração ou revisão de planos de 

urbanização e de planos de pormenor bem como outros estudos urbanísticos no 

âmbito do planeamento urbanístico; 

• Definir objectivamente a divisão da propriedade e os direitos de edificação 

associados a cada parcela, estabelecendo a forma do espaço, construção e a 

disciplina de edificação e infra-estruturação do território nas condições de execução. 

 

A DGU tem como competências: 

• Assegurar a apreciação dos projectos de obras particulares, de loteamentos e de 

outras operações urbanísticas e de reconversão urbanística, em conformidade com 

o quadro legal e regulamentos municipais. 

 

Estes são os serviços responsáveis pela elaboração e implementação dos documentos que 

concretizam a política municipal de ordenamento do território e urbanismo. 

Como referido no ponto 3.2, o DR 10/2009, de 29 de Maio, fixa pela primeira vez no 

panorama legislativo nacional, a cartografia a utilizar nos Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT), visando a qualidade dos mesmos: 

“A qualidade dos instrumentos de gestão territorial e a sua eficácia no cumprimento das 

finalidades que justificam a sua elaboração dependem da existência de cartografia 

topográfica e temática de boa qualidade, estabelecida num sistema de referenciação 

comum, de modo a facilitar as operações de harmonização e integração.” (DR 10/2099) 

Na prossecução das suas responsabilidades, o recurso a informação geográfica 

georreferenciada, actualizada e de qualidade adequada às necessidades é fundamental em 
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duas vertentes: como informação de base e como produto final. Ou seja, quanto melhor for 

a informação gráfica de base, melhor será o Instrumento de Gestão Territorial que, na fase 

final será integrado e harmonizado no SIG municipal, onde passará a ser mais um elemento 

ponderante na análise e decisão sobre o território. 

A utilização da cartografia 1:10000 nos IGT constitui uma garantia de qualidade da 

informação de base. Contudo, encontra-se desactualizada em grande parte do território 

municipal pelo que o recurso a diferentes fontes de dados cartográficos recentes, 

nomeadamente levantamentos topográficos, não deve ser descartado.  

Especialmente nestas áreas funcionais, as fontes de informação cartográfica são 

numerosas e constituem um recurso valioso que não deverá ser desperdiçado, após 

validação dos seus conteúdos e qualidade posicional e temática. 

O cumprimento das normas para a informação geográfica referidas no ponto 3.2. facilita a 

actualização cartográfica, reduzindo o tempo dispendido nas operações de compatibilização 

e integração dos vários níveis de informação.  

 

A Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, determina os elementos que devem instruir os 

pedidos de informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos 

de operações urbanísticas. 

No que concerne às peças desenhadas, recepcionadas no município do Seixal em formato 

digital e sujeitas à obrigatoriedade de ligação à rede geodésica nacional desde 2007, a 

planta de situação existente, necessária no âmbito das informações prévias e de 

licenciamento de loteamentos, obras de urbanização e edificação, pelas suas 

especificações técnicas, poderá complementar a cartografia 1:10000. Citando o documento, 

a planta de situação existente, nos tipos de operações urbanísticas já referidos deverá 

representar “…à escala de 1:1000 ou superior, correspondente ao estado e uso actual do 

terreno e de uma faixa envolvente com dimensão adequada à avaliação da integração da 

operação na área em que se insere, com indicação dos elementos ou valores naturais e 

construídos, de servidões administrativas e restrições de utilidade pública, incluindo os solos 

abrangidos pelos regimes da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional e 

ainda as infra-estruturas existentes”. 

 

 Estudos e Projectos  

O Departamento de Equipamentos e de Gestão do Espaço Público (DEGEP) tem como 

principal função a concretização dos equipamentos municipais, desde a sua concepção à 

construção. Para tal, elabora projectos de arquitectura e engenharia sendo os 

levantamentos topográficos superiores à escala 1:1000, peças essenciais no seu 

quotidiano. 

É mais um caso em que o recurso à cartografia à escala 1:10000 é insuficiente mas que a 

integração dos levantamentos topográficos efectuados poderá ser proveitosa. 
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4.4.2. Fontes e recursos de informação cartográfica  

 

A intervenção no espaço territorial de um município é sempre antecedida pelo 

reconhecimento do terreno alvo. Se nas acções de planeamento o recurso a ortofotomapas 

é suficiente, quando se avança para a fase de projecto, são necessários dados 

planimétricos e altimétricos pormenorizados da área a intervencionar. Independentemente 

do tipo de intervenção, impõe-se o recurso a informação vectorial, seja cartografia, 

levantamento topográfico ou outro.  

Os pontos seguintes descrevem as potenciais fontes de informação cartográfica disponíveis: 

 

4.4.2.1. Levantamentos Topográficos 

 

Por levantamento topográfico entende-se o conjunto de operações realizadas em campo 

com vista à representação exacta do terreno no âmbito de telas finais, plantas de síntese e 

de implantação relativas a planos de pormenor, operações de loteamento e outras 

operações urbanísticas. 

As escalas de execução poderão ir de 1:200 à 1:1000, em função da operação urbanística a 

que se destina, variando as precisões posicionais entre 2 e 12 cm, consoante o método de 

recolha (GPS ou estação total) e a rede de apoio topográfico.  

Desde Abril de 2007, na sequência da obrigatoriedade de georreferenciação à rede 

geodésica nacional – Datum 73, de todos os levantamentos topográficos submetidos à 

CMS, que esta disponibiliza no site RAT – Apoio Topográfico do Seixal, a localização e ficha 

de campo dos vértices e marcas que compõem a rede, para o total da área do município. 

Estima-se que 80% dos levantamentos efectuados são suportados nesta rede, cuja precisão 

calculada ronda os 12 cm. 
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Figura 8 - Dados relativos a um vértice topográfico  (http://sig.cm-seixal.pt/sig/) 

 

A entrega e aprovação de telas finais na CMS por parte dos promotores urbanísticos 

constitui um pré-requisito para a emissão do alvará definitivo de utilização. 

As telas finais de um loteamento correspondem a um levantamento topográfico de toda a 

área do loteamento após a realização de todas as obras de construção e de infra-estruturas 

previstas na planta de síntese. Ou seja, a par do levantamento topográfico da superfície, 

são ainda apresentadas as plantas de abastecimento de água, águas residuais, rede viária, 

arranjos exteriores e resíduos sólidos urbanos (RSU). Estes elementos estão também 

contemplados no catálogo de objectos que integra as NIG. 

A integração de dados produzidos por entidades externas, por exemplo, por privados no 

âmbito das obras particulares merece especial cuidado uma vez que não respeitam a 

padrões de qualidade exigidos (Howard Veregin, 1998).   

A totalidade dos levantamentos topográficos elaborados internamente, pelo Sector de 

Topografia da CMS (integrado no GIG), de acordo com as NIG, constitui igualmente uma 

fonte de informação cartográfica. 

 

4.4.2.2. Ortofotomapas digitais 

 

Tem sido opção do município do Seixal, através do GIG, a aquisição de ortofotomapas 

digitais, de 4 em 4 anos de modo a suprimir a desactualização das bases cartográficas à 

escala 1:10000 e 1:000 disponíveis. 
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Todo o processo de aquisição é dirigido pelo GIG desde a definição das especificações 

técnicas, em concordância com o IGP, até ao controlo de qualidade. 

Os primeiros ortofotomapas datam de 1998 sendo os seguintes de 2001, 2005 e os últimos 

de 2009. Têm em comum a escala de voo – 1:8000 e o tamanho do pixel: 20 cm e a 

exactidão planimétrica: 30 cm. 

Desde logo, este suporte assumiu-se como indispensável nas acções de planeamento do 

território, sendo amplamente utilizado pela quase totalidade dos serviços municipais.  

Constitui igualmente, o suporte de excelência na actualização da cartografia 1:10000. 

 

4.4.2.3. Cartografia à escala 1:1000 

 

Em 2002, na sequência da assinatura de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal 

do Seixal, a SLE-Electricidade do Sul, SA e a Portugal Telecom, SA, é lançado um Concurso 

Público para a Constituição, Manutenção e Exploração de uma Base Cartográfica Comum 

em formato digital, à escala 1:1000 abrangendo cerca de 6700 hectares do território do 

Seixal (70% da área total do Concelho). 

O caderno de encargos foi elaborado tendo em conta as especificações técnicas redigidas 

pelo IGP (Programa de concurso CMS, 1998). 

As coordenadas planimétricas são referenciadas ao Sistema de Georreferência Hayford-

Gauss associado ao Datum 73 e a precisão planimétrica dos elementos topográficos 

obedece, no ficheiro digital e na representação gráfica, aos valores do quadro seguinte: 

 

 

Tabela 4 - Precisão planimétrica digital e gráfica (Fonte: Programa de concurso público “Aquisição e 

manutenção de cartografia em formato digital, por r estituição directa à escala 1:1000”, Pg.46)  

 

Em cumprimento do ponto 10.18 do programa de concurso, os dados digitais utilizados na 

preparação da carta final foram estruturados e fornecidos como dados de entrada para o 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) (Programa de concurso CMS, 1998). 

Dado o pormenor cartográfico que apresenta, bem como a elevada exactidão posicional 

planimétrica, esta cartografia cobre muitas das necessidades dos serviços municipais. 

Quadro I 

 DIGITAL GRÁFICO 

 ESCALA 1:1 000  

Pontos coordenados 0 0.3 mm 

Restante informação 20 cm 0.5 mm 
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Contudo, sendo o voo de 2002 já se encontra bastante desactualizada, principalmente nas 

áreas urbanas. Apresentava ainda outra lacuna: não incluía a área correspondente à 

freguesia de Corroios, uma das mais populosas e dinâmicas do ponto de vista da 

construção. Este último constrangimento foi ultrapassado em 2008, quando se decidiu 

substituir a manutenção da área objecto de concurso pela restituição fotogramétrica da área 

em falta, tendo-se negociado, nesse sentido, com a empresa adjudicante. 

 

4.4.3. Análise qualitativa das fontes de informação  externas 

 

A escolha entre uma fonte ou outra está directamente relacionada com o objectivo da 

intervenção que deverá ser bem definido pelo serviço municipal responsável pela mesma. 

Em função do objectivo decidir-se-á se é suficiente o recurso a cartografia e qual a escala 

apropriada ou se será necessário mobilizar os técnicos da topografia para o levantamento 

em campo.  

No caso da CMS, existe cartografia digital disponível às escalas 1:1000 e 1:10000. Para 

elaboração de levantamentos topográficos, a CMS dispõe de um sector de Topografia, 

integrado no Gabinete de Informação Geográfica, devidamente equipado para dar resposta 

às solicitações internas.  

Outro dado a considerar é o grau de actualização da informação que é requerido para 

cumprir o objectivo. Esta análise é fundamental para que se rentabilize o investimento 

efectuado em cartografia digital e, paralelamente, não se desviem recursos humanos e 

financeiros sem justificação. Neste campo, a experiência mostra-nos que, para qualquer 

situação, os serviços solicitam sempre levantamentos topográficos, sem ponderar o recurso 

a cartografia. No entanto, dos 70 pedidos que foram feitos ao GIG, o, no período entre Abril 

de 2010 e Agosto de 2011 e após análise dos objectivos, 10 poderiam ter sido substituídos 

por cartografia à escala 1:1000 no âmbito de estudos de rede viária, espaços verdes, 

turismo, tendo-se evitado os custos inerentes aos levantamentos em campo.  

É essencial que a sensibilização para a utilidade da cartografia seja feita pelos técnicos 

competentes, neste caso do GIG, em articulação com os serviços municipais. Desse 

processo faz parte a explicação das características da cartografia, nomeadamente da 

precisão posicional. Por exemplo, a cartografia 1:1000 tem uma precisão planimétrica de 

0.30 m. No entanto, a cobertura aerofotográfica é de 2002. Para efeitos de loteamentos, 

urbanizações e planos de pormenor é suficiente, sendo apenas necessário, em alguns 

casos, a completagem em campo para efeitos de actualização. Essa avaliação é, sempre 

que possível, feita através dos ortofotomapas que datam de 2009. 

É de referir que os levantamentos topográficos efectuados pela CMS obedecem às normas 

para a informação geográfica (NIG), pelo que a sua integração no SIG municipal é quase 

imediata. 
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Nas situações em que os promotores das intervenções são entidades externas é-lhes 

exigido o cumprimento das NIG, quer seja em levantamentos topográficos, quer seja na 

completagem dos extractos da cartografia previamente fornecidos para o efeito.  

Não obstante a responsabilidade das fontes de informação, o objectivo último é sempre a 

manutenção de uma base de actualização cartográfica estruturada em SIG. 

 

O quadro seguinte identifica e caracteriza as fontes de informação em função das 

operações urbanísticas, escalas de aquisição e origem: 

 

Levantamento Topográfico de base a:  Escala 1/  Origem  

Loteamentos ≥  500 Externa/Interna 

Urbanizações >=1000 Externa 

Edificações NIG Externa 

Planos de Pormenor ≥ 1000 Externa/Interna 

Projectos rodoviários ≥ 1000 Externa/Interna 

Projectos de saneamento ≥ 1000 Externa/Interna 

Arranjos exteriores ≥ 500 Interna 

 
Tabela 5 - Escalas indicadas por operação urbanísti ca 

 

De modo a garantir que todos os levantamentos topográficos que dão entrada na CMS no 

âmbito das operações urbanísticas cumprem as NIG, foi implementado um procedimento 

interno com os serviços responsáveis que consiste na colocação dos ficheiros numa pasta 

partilhada alocada num servidor. 

A primeira validação incide sobre a georreferenciação, sendo requisito fundamental para a 

continuidade do processo. Utilizam-se para o efeito, os ortofotomapas e a cartografia 

1:1000. Se o ficheiro cumprir a georreferenciação estipulada nas NIG, é renomeado com o 

sufixo _OK dando indicação aos técnicos da Divisão de Gestão Urbanística (DGU) que 

podem avançar com o processo. Se não, é renomeado _KO e o serviço (DGU) informa o 

requerente dessa situação e solicita nova entrega. Este procedimento aplica-se a todas as 

operações urbanísticas: edificação de obras particulares, loteamentos, ou IGT: planos de 

pormenor. Apenas no primeiro caso, nem sempre se verifica a correcta georreferenciação. 

Dos 120 recepcionados no ano de 2011 (Janeiro a Agosto), cerca de 40% não cumpriam o 

ponto das NIG relativo ao sistema de georreferenciação e eram devolvidos ao requerente. 

No entanto, convém referir que dos devolvidos, mais de 90% apresentavam a quadrícula e 

indicação das coordenadas correctas o que denunciava uma situação corrente e, mais do 

que uma vez comprovada por conversas com os técnicos responsáveis pelos projectos: os 

topógrafos ligavam os levantamentos à rede geodésica nacional, mas os arquitectos que 

entretanto trabalhavam sobre os mesmos, moviam-nos para as coordenadas 0,0 enviando-

os assim para a CMS. 
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Relativamente ao catálogo de objectos, verifica-se o seu cumprimento no caso dos 

loteamentos e urbanizações. A este facto não é alheio o contacto dos técnicos da CMS e 

das entidades que desenvolvem esses projectos, através de reuniões técnicas, onde lhes é 

dada indicação da existência das NIG. Além disso, dada a extensão das áreas em questão, 

é comum o fornecimento de extractos da cartografia 1:1000, mediante a assinatura de um 

contrato de cedência de informação, cartografia essa a que o promotor está obrigado a 

actualizar através de completagem em campo por métodos topográficos.  

O mesmo já não se passa com os levantamentos topográficos no âmbito das obras 

particulares onde é raro o cumprimento do catálogo de objectos, apesar de as NIG estarem 

disponíveis no site institucional da CMS. No entanto, essa situação não constitui um entrave 

ao andamento do processo. 

Toda a informação acima mencionada é passível de integração no SIG municipal sendo que 

no caso dos loteamentos/urbanizações, essa integração é quase imediata. No caso das 

edificações, os ficheiros em questão, por não obedecerem à estrutura pré-definida e, muitas 

vezes, nem sequer se encontrarem estruturados em layers diferentes, exigem do 

desenhador responsável a correcta identificação dos elementos cartográficos por 

fotointerpretação sobre os ortofotomapas. Este procedimento não é isento de erros e 

omissões que só um reconhecimento em campo poderia sanar. No entanto, salvo casos 

pontuais, esse reconhecimento não é feito. 
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5. Integração da Cartografia 1:10000 no SIG municipal: 

Metodologia utilizada 
 

5.1. Arquitectura do sistema 
 

A constituição de uma base cartográfica em ambiente SIG, assente na cartografia 1:10000 e 

passível de actualização, passa necessariamente pela adaptação dos objectos cartográficos 

do Modelo Numérico Topográfico da SCN10K ao modelo de dados vigente e arquitectura 

implementada no SIG municipal.  

O SIG municipal do Seixal está implementado sobre tecnologia ESRI e sistema de base de 

dados SQL Server. No mesmo servidor está instalado o componente ArcSDE, tecnologia 

que gere os dados espaciais num sistema de gestão de base de dados relacionais e permite 

o seu acesso aos vários utilizadoresArcGIS. 

Na aquisição, análise e tratamento dos dados são utilizadas licenças ArcGIS Desktop 

(ArcEditor e ArcView). 

O esquema seguinte ilustra a arquitectura implementada: 

 

Figura 9 - Arquitectura implementada no município d o Seixal (ESRI Portugal, 2009)  

 

 

A base de dados é constituída por 4 instâncias, dependendo do tipo de acesso aos dados: 

Instância SIG_GAB – Contém toda a informação produzida ou em produção e trabalhada no 

âmbito do SIG municipal; 

Outro servidor Outro servidor 
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Instância SIG_SU – De acesso exclusivo dos utilizadores das unidades funcionais que 

dispõem de ArcView Desktop. Permite apenas a leitura e/ou visualização dos dados; 

Instância SIG_INTRA – Contém toda a informação publicada nos sites da Intranet; 

Instância SIG_INTER - Contém toda a informação publicada nos sites da Internet. 

 

5.2. Preparação dos dados para integração em SIG 

 

A estrutura original da cartografia 1:10000 está, como já referido no ponto 3.1.2., em formato 

IGDS (formato nativo do software CAD Microstation) e multicodificada significando isso que 

um elemento cartográfico poderá ter tantos códigos quantas as representações que assume 

no terreno (por exemplo, uma linha poderá representar simultaneamente um muro e um 

limite de cultura).   

No caso em estudo, a cartografia do Seixal é constituída por mais de 600000 elementos 

gráficos, sendo que cerca de 13,5% desses elementos detêm mais do que um código. A sua 

integração em SIG terá de garantir a replicação de objectos, tantas vezes o número de 

códigos atribuídos. 

Outro aspecto a considerar foi a adaptação das várias entidades ao modelo de dados 

implementado obrigando a uma análise prévia dos elementos e identificação das feature 

classes onde os mesmos seriam integrados. Por exemplo, um objecto classificado de 

vivenda-casa na cartografia, quando integrado em SIG é “arrumado” na feature class 

EDIFICADO. 

 

A estruturação da informação em ambiente SIG, sobre tecnologia ESRI, compreende a 

definição de feature datasets e feature classes. De modo a clarificar a opção tomada na 

organização dos dados importa apresentar os conceitos mencionados.  

Assim, uma feature class11 é um grupo de features ou entidades comuns, que partilham o 

mesmo tipo de representação espacial como pontos, linhas ou polígonos e o mesmo 

conjunto de atributos.  

 

Uma feature dataset12 é um grupo de feature classes que partilham o mesmo sistema de 

coordenadas. Servem sobretudo para organizar feature classes relacionadas entre si, 

espacial ou tematicamente, com vista à criação de topologia, geometria de redes ou de 

relevo, em função dos dados a trabalhar. 

                                                 
11 http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=feature_class_basics 

 
12 

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=An_overview_of_working_with_featu

re_datasets 
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Sendo a cartografia 1:10000 uma base de trabalho transversal a todos os serviços 

municipais, cujos utilizadores, na sua maioria, não dominam a manipulação da informação 

em ambiente SIG, recorrendo à mesma apenas para visualização ou sobreposição de 

camadas, o princípio subjacente na sua estruturação e disponibilização foi o de facilitar 

esses mesmos usos. Assim, optou-se pela criação de apenas uma feature dataset, com o 

simples intuito de organizar tematicamente as feature classes incluídas, sendo que estas 

deveriam ser organizadas numa perspectiva macro, de acordo com o modelo de dados 

implementado, de fácil identificação e que privilegiasse a visão de conjunto do território em 

detrimento de classes de objectos individualizadas.   

Os dados a integrar em SIG derivam do MNT (Modelo Numérico Topográfico) da cartografia 

1:10000. Dadas as particularidades da cartografia e do modelo de dados do SIG municipal, 

a metodologia utilizada, recorrendo ao software NgXis, considerou os três tipos de 

geometria da informação vectorial (polígonos, linhas e pontos).  

 

Elementos do tipo AREA 

No que respeita aos elementos do tipo área, uma vez que a cartografia está organizada por 

folhas, as entidades do tipo área de cada folha encontram-se fechadas também por folha. 

Isto é, o limite de folha está codificado com os códigos que permitem fechar as áreas. 

Adoptando como exemplo o tema EDIFICADO, descreve-se de seguida, o processo de 

integração: 

 

• O primeiro passo consiste na identificação dos objectos da cartografia que deverão 

integrar o tema EDIFICADO no SIG municipal. Foram assim seleccionados todos os 

códigos do tipo Construção, criando-se um ficheiro de texto, com recurso ao 

software NgXis, de modo a automatizar a geração dos polígonos. Por exemplo, o 

ficheiro com o nome edificado.txt e com a seguinte sintaxe: 

mdl l ngxisn 
ngxis polygon rebuild 1 
ngxis polygon fill on 
ngxis polygon holes odd 
ngxis polygon build 06000000 
ngxis polygon build 06010101 
ngxis polygon build 06010102 

 
• Em ambiente gráfico (Microstation), e com o NgXis activo, executa-se o ficheiro de 

texto criado; 

 
O resultado é um ficheiro dgn, por folha, que contém todos os polígonos codificados com os 

códigos previamente seleccionados. O passo seguinte consistiu na geração dos polígonos 
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pertencentes ao tema EDIFICADO para toda a área do Concelho, sendo necessário 

processar o conjunto dos ficheiros por folha, recorrendo aos comandos disponíveis em 

NgXis. 

 

O processo descrito repete-se tantas vezes de acordo com os temas a integrar.  

 
Concluído o processo de criação dos ficheiros em formato dgn, por tema e tipo de 

geometria, para toda a área do concelho, procedeu-se à criação dos catálogos básicos para 

cada um desses ficheiros. 

 

O catálogo básico é um ficheiro de texto criado pelo NgXis através da linha de comando 

ngxis catalog save basic, a partir do catálogo activo. Serve para associar, já em ambiente 

SIG, à tabela gráfica que contém o código, a respectiva descrição e simbologia das 

entidades (cor, tipo de linha e espessura).  

 

Exemplo do catálogo básico: 

 
xisCod,descr,co_R,co_G,co_B,wt,lc 
01010201,"Marco Geodésico 1ª ordem",255,0,0,0,0 
01010202,"Marco Geodésico 2ª 3ª ordem",255,0,0,0,0 
01010203,"Geodésico Em Igreja",255,0,0,0,0 
01010204,"Geodésico Em Capela",255,0,0,0,0 
01010205,"Geodésico Em Casa",255,0,0,0,0 
01010206,"Geodésico Em Moínho",255,0,0,0,0 
01010207,"Cruzeiro Servindo De Geodésico",255,0,0,0,0 

 
 
O catálogo básico é necessário para a integração da cartografia em ArcGIS utilizando a 

extensão ngXisToGDB que deverá ser instalada em ArcGIS. 

Depois de adicionar o ficheiro dgn e o catálogo básico previamente criado com o NgXis, a 

execução do comando NgXisToGDB permitiu a criação de uma Geodatabase 13 e uma 

feature class por código, onde serão armazenados os objectos que constam dos ficheiros 

dgn previamente criados. 

 
 

 
 
 

Figura 10 - Caixas de diálogo do NgXis  

                                                 
13 Formato nativo do ArcGIS. Plataforma de armazenamento de dados para ArcGIS. Combina “geo” (dados 
espaciais) com “base de dados” (repositório de dados) para criar um repositório central e dados para 
armazenamento de dados espaciais e de gestão. (Adapt. www.esri.com/software/arcgis/geodatabase/index.html) 
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Automaticamente, é associado a cada objecto a descrição e os RGB que permitem 

ressimbolizá-los de acordo com a simbologia do MNC. 

 
Elementos do tipo LINHA 

Dos elementos do tipo linha, destaca-se o tema REDE VIÁRIA, sobre o qual importa tecer 

algumas considerações. Assim: 

 
• Relativamente à topologia, a rede viária é um conjunto de elementos lineares 

composto por arestas (edges) e nós (nodes), pelo que as operações de análise de 

redes em SIG assentam sobre a base geográfica constituída pelos eixos de via; 

• Os eixos de via são uma linha imaginária que se define pelo meio e ao longo da via; 

• Para se considerar topologicamente correcto, um eixo de via deve ser composto por 

vários segmentos contínuos (segmentos de eixo de via) correspondendo, a cada um 

desses segmentos, um registo alfanumérico na base de dados; 

• Os segmentos deverão ser topologicamente constituídos por um único edge entre 

cada node (cruzamentos); 

• Poderão existir nodes fictícios (por exemplo, nas passagens superiores, inferiores, 

mudança de freguesia, etc). 

 
Na SCN10K, existe para cada folha, um ficheiro só com a informação específica da Rede 

Viária, (***via.top). Segundo a norma da cartografia, este ficheiro é composto por elementos 

lineares multicodificados que tenham pelo menos um código da categoria rede viária.  

 

Descreve-se, em seguida, o processo de preparação dos elementos da rede viária: 

 
1. A  partir do catálogo geral, cria-se um subcatálogo apenas com a informação relativa à 

rede viária. Para o efeito, utilizou-se o editor de texto Notepad. 

2. Em ambiente NgXis activa-se e o catálogo relativo apenas à rede viária. Se existirem 

elementos com códigos desconhecidos procede-se à sua remoção. 

 
  
 
 
 
Figura 11 - Caixa de diálogo para a codificação 

 
3. É necessário optimizar as linhas garantindo que entre dois nós existe apenas uma 

aresta. Esta preocupação, obrigatória para os segmentos de eixos de via, deverá ser 
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alargada aos outros elementos (bermas). Esta operação foi efectuada com o módulo de 

Redes do NgXis: 

 

 
 

Figura 12 - Caixa de diálogo para a criação de rede  

 
Elementos do tipo PONTO 

Os temas de pontos são os mais simples de preparar, devendo ser apenas garantido que a 

ligação é do tipo ODBC. 

À semelhança dos elementos anteriores, no processo de exportação dos elementos em 

formato dgn para uma Geodatabase recorreu-se ao software NgXis que, de forma 

automática, converte os elementos de cada código em feature classes, replicando-os no 

caso de multi-códigos. Na tabela associada a cada feature, é guardado o código e a 

descrição da entidade.   

 

Estrutura da Base de Dados 

Na instância SIG_GAB foi criada uma única feature dataset designada por C10K, contendo 

as seguintes feature classes:  

 

 

Figura 13 - Feature dataset  C10K 
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O sufixo _G respeita a regra definida no modelo de dados geral do SIG municipal, 

permitindo uma imediata identificação das tabelas gráficas. 

 

 

CONSTRUCAO_G – Contém todos os objectos pertencentes às famílias  

 

Figura 14 - Legenda do mapa temático da entidade CO NSTRUCAO_G 

 

HIDROGRAFIA_MERGE_LIN_G – Contém todos os objectos hidrográficos do tipo linha. 

Previamente, através da operação “merge”, garantiu-se a continuidade das linhas de água. 

Este processo, para além de facilitar as tarefas de visualização e manipulação dos dados, 

torna-as mais rápidas uma vez que reduz substancialmente o número de registos na base 

de dados. Por outro lado, facilita ao utilizador a consulta de dados tais como a extensão das 

linhas de água, por exemplo. 
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Figura 15 - Legenda do mapa temático da entidade HI DROGRAFIA_MERGE_LIN_G  

 

HIDROGRAFIA_MERGE_POL_G - Contém todos os objectos hidrográficos do tipo 

polígono. 

 

 

Figura 16 - Legenda do mapa temático da entidade HI DROGRAFIA_MERGE_POL_G  

 

PLANIMETRIA_G – Contém todos os elementos planimétricos, com excepção das famílias 

incluídas na feature class CONSTRUCAO_G 

 

Figura 17 - Legenda do mapa temático da entidade PL ANIMETRIA_G  
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6. Base de Actualização Cartográfica 
 

O mapa é um objecto estático que representa uma determinada área num instante ‘t’. 

Assim, pode afirmar-se que todo o produto cartográfico está desactualizado, se comparado 

com o instante presente (Lazzarotto, 2005). 

O grau de desactualização e o ritmo a que a mesma se processa constitui a principal 

preocupação de uma entidade consumidora de cartografia, garantido o cumprimento das 

especificações técnicas e respectivo controlo de qualidade. Essa preocupação é tanto 

maior, quanto mais intensa for a dinâmica de transformação da área cartografada. 

A cartografia digital, complementada com o recurso aos SIG e à possibilidade de associação 

de atributos, pode ser monitorizada do ponto de vista da desactualização cartográfica, ao 

facilitar a introdução ou eliminação dos efeitos produzidos pelo carácter dinâmico do 

ambiente (adaptado de Lazzarotto, 2005). 

Neste contexto, a integração das fontes de informação descritas no ponto 4.4, respeitando 

critérios de qualidade definidos pela autoridade nacional para a cartografia, visa sobretudo a 

implementação de um processo, tanto quanto possível sistemático, de actualização da 

cartografia 1:10000, o qual se designou de BAC – Base de Actualização Cartográfica do 

Seixal. A BAC constitui assim, uma base de suporte às acções de planeamento do espaço 

municipais, compatível com as condições financeiras existentes. 

 

6.1. Metodologia utilizada na constituição da Base de Actualização 

Cartográfica (BAC) do Seixal 

 

Reforçada pelo contexto económico actual, a BAC surge como resposta às necessidades 

permanentes de actualização cartográfica, através de fontes de informação interna e 

externas ao município, protelando o recurso a processos de aquisição cartográfica onerosos 

e com intervalos de tempo significativos. 

No entanto, é assumida a distinção entre cartografia e BAC não havendo qualquer 

pretensão em substituir uma base cartográfica adquirida por processos aero-fotogramétricos 

por uma base onde se integram “excertos” actualizados do território. 

Nos seguintes quadros estão identificadas as vantagens e desvantagens da cartografia, (em 

geral, mas tendo como referência a cartografia à escala 1:10000 do Seixal) e da BAC, tal 

como concebida pela CMS. 
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Aquisição de cartografia 1.10000 

Vantagens  Desvantagens  

• Visão integral, coerente e homogénea do 

território “congelada” num determinado 

momento (data do vôo/completagem de 

campo) 

• Custos  elevados 

• Processo de aquisição longo e burocrático 

• Intervalos muito espaçados no tempo para 

actualização 

• Necessidade de técnicos especializados nas 

várias fases do processo de aquisição 

• Necessidade de meios especializados não 

existentes na CMS 

• Fonte única de dados 

• Maior controlo na verificação dos parâmetros 

de qualidade esperados 

• Produto sujeito a certificação/homologação 

• Catálogo de objectos único e normalizado 

• Facilidade na integração em SIG  

• Ficheiros organizados topologicamente 

• Produto final “pronto a consumir” 

 
Tabela 6 - Vantagens e desvantagens da cartografia 1:10000 

 

BAC 

Vantagens  Desvantagens  

• Sem custos adicionais 

Tarefa rotineira 

Actualização ao ritmo da recepção de ficheiros 

Actualização irregular do espaço e no tempo  

Fontes de dados diversas e heterogéneas 

 

Tabela 7 - Vantagens e desvantagens da BAC  

 

Da análise dos quadros conclui-se que, na aquisição de cartografia, as vantagens 

identificadas relacionam-se com a qualidade dos dados que, como consequência facilitam o 

tratamento, manipulação e integração dos dados em SIG. Destaca-se a existência de um 

catálogo de objectos único e normalizado, facilmente transponível para uma estrutura em 

SIG. 

As desvantagens centram-se essencialmente nos aspectos financeiros. O custo elevado 

associado a um processo longo, são factores que impedem aquilo que seria o óptimo e que 

corresponderia a um processo de aquisição cartográfica de origem. 

Relativamente à constituição da BAC, as principais vantagens correspondem precisamente 

às desvantagens apontadas no processo anterior: não se registam custos adicionais, que 

não os inerentes aos recursos necessários, tais como o custo do tempo do operador que 

realiza as operações e o custo associado à utilização do software e hardware.  
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Contudo, neste caso, essa utilização de recursos é encarada antes como uma forma de 

rentabilizar os meios já disponíveis. O mesmo é válido para as fontes de dados: não há uma 

aquisição deliberada, mas sim um aproveitamento alargado da informação que entra na 

CMS, para além do objectivo inicial, numa óptica de exploração de sinergias.  

 

Os inconvenientes da BAC residem na heterogeneidade das fontes de dados o que se 

traduz na dificuldade em garantir um produto cartográfico de qualidade e grau de 

actualização uniformes.  

 A irregularidade dos dados prende-se com a ausência de um modelo de dados único, 

apesar de existirem normas para a informação geográfica, com valores diversificados de 

exactidão posicional em função das escalas de aquisição e dessincronização das áreas 

cartografadas. De forma a minimizar os constrangimentos e tirando partido do SIG, é 

essencial que sejam identificadas claramente as fontes de dados. 

 

6.1.1. Base Cartográfica Planimétrica 1:10000 (BCP1 0K) 

 

O primeiro passo para a constituição da BAC consistiu na preparação da base sobre a qual 

se reflectiriam as actualizações. Assim, a partir da selecção dos elementos planimétricos 

pertencentes às famílias vias, limites e construções do catálogo de objectos da cartografia 

1:10000, previamente carregada no SIG municipal, criaram-se duas feature classes do tipo 

linha e polígono. Excluíram-se os elementos altimétricos, por se tratar de um tema cuja 

comparação entre escalas diferentes se torna inconsequente, quer devido às diferentes 

equidistâncias (ex: curvas de nível) de representação, quer devido aos diferentes métodos 

de representação das mesmas (ex: curvas de nível interrompidas, nos LT). 
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Figura 18 - Sobreposição de levantamento topográfic o e cartografia 1:10000 do Seixal 

 

A essas feature classes foram associados os seguintes campos:  

• PRIORIDADE 

• FONTE 

• LAYER 

 
Figura 19 – Tabela da feature class  CONST_G 

 

Para a criação de uma base cartográfica actualizada que seja, o mais fiel possível à base 

original, definiram-se as seguintes condições: 

 

1. Nenhum elemento deve ser eliminado; 

2. Todas as fontes de informação devem ser claramente identificadas; 

3. Após comparação do grau de actualização dos elementos, a cartografia 1:10000 

deverá prevalecer sobre todas as restantes fontes, se não tiver havido alteração. 

Levantamento topográfico 1:200 

Cartografia 1:10000 
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O campo OPERAÇÃO_URBANISTICA (Fonte) permite responder à segunda condição. 

Neste caso, os valores possíveis serão: Cartografia 10K e Edificado SIG. 

O campo PRIORIDADE dá resposta às restantes condições, sendo que os valores possíveis 

são: 1 (um) para elementos desactualizados (existem apenas na cartografia 1:10000 e não 

nas fontes mais recentes), e 0 (zero) para os elementos actuais (existentes na fonte mais 

recente e/ou na cartografia 1:10000). Por omissão, o valor é 0 (zero).   

 

Seguidamente procedeu-se ao cruzamento da tabela de polígonos (construções) com a 

feature class EDIFICADO14, através de um método semi-automático realizado em ArcGIS, 

que em seguida se descreve: 

• Através da selecção espacial (comando Spatial Location), seleccionaram-se os 

polígonos do edificado a copiar para a tabela da cartografia, o que permitiu a 

correcta extracção de aproximadamente 90% da informação a actualizar; os 

restantes 10% foram actualizados por controlo de operador para a área total do 

Município do Seixal (remoção de polígonos incorrectamente seleccionados e adição 

de polígonos em falta). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Actualização das construções com o edif icado SIG 

 

                                                 
14 Contém as edificações retiradas da cartografia 1:10000 com posterior actualização por fotointerpretação sobre os 
ortofotomapas, datados de Maio de 2009. Por actualização entenda-se as novas construções e demolições, estas 
últimas registadas numa feature class diferente, de modo a preservar o histórico das edificações. 
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Em simultâneo com este processo, o operador realiza uma actualização sobre os 

ortofotomapas digitais 1:2000 (Maio de 2009), relativa às construções existentes na 

cartografia 1:10000 (remoção apenas).  

Esta actualização traduz-se apenas no preenchimento do campo “prioridade” com o valor 

numérico “1” para elementos desactualizados e “0” – valor preenchido por omissão – para 

elementos actualizados (existentes à data). Por exemplo: a uma construção que conste da 

cartografia (2002) e que, após comparação com os ortofotomapas (2009), se verifique que 

já não existe no terreno, o valor no campo PRIORIDADE é alterado para “1” (um). 

 
Figura 21 - Atribuição de prioridade aos elementos cartográficos 

 

Processo idêntico foi aplicado aos elementos lineares da cartografia 1:10000, em que o 

operador compara elementos gráficos com os ortofotomapas digitais (remoção apenas), 

preenchendo o campo PRIORIDADE com o valor “1”. 

Obteve-se assim uma base cartográfica 1:10000 em que a integridade da informação se 

mantém, sendo a única edição existente a quebra de alguns elementos lineares para 

“desactualização” de troços e em que a fonte de informação é salvaguardada (campo 

“operação urbanística”), em especial para as construções adicionadas do edificado. 

 

Como resultado final, esta Base Cartográfica  Planimétrica  1:10000 evidencia a 

comparação entre a cartografia original à data do vôo/completagem de campo (2002-2003) 

com as condições no terreno à data do vôo dos ortofotomapas 1:2000 do Seixal (2009), com 

a identificação clara dos elementos cartográficos desactualizados  (com excepção da 

adição das construções do edificado previamente digitalizadas sobre ortos 1:2000 e 
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inexistentes na cartografia original). Este processo terá de ser refeito periodicamente 

sempre que existam novos ortofotomapas, tendo como base os elementos à data da base 

cartográfica 1:10000. 

 

6.1.2. Base de Actualização Cartográfica (BAC) 

 

O segundo passo neste processo é a aquisição dos elementos necessários para a 

“actualização” da cartografia 1:10000, obtendo-se assim uma Base de Actualização 

Cartográfica  (BAC) , passível de cruzamento a posteriori com a base cartográfica 

planimétrica 1:10000 previamente obtida. 

 

As fontes de informação desta BAC, enquadradas no ponto 4.4.2.1. são as seguintes: 

• Levantamentos topográficos  entregues no âmbito de diversas operações 

urbanísticas na CMS (escalas 1:200-1:500); 

• Levantamentos topográficos  realizados pelo sector de topografia da CMS 

(escalas 1:200-1:1000); 

• Elementos topográficos planimétricos (vias, limites e construções) derivados de 

Telas Finais  recepcionadas na CMS (escalas 1:500-1:1000); 

• Plantas de Loteamento  (escalas 1:500-1:2000). 

Os elementos previamente referidos são carregados em tabelas de polígonos 

(BAC_POL_G) e linhas (BAC_LIN_G) de acordo com catálogo de objectos (layername e 

tipologia) derivado da cartografia 1:1000 do Seixal (elementos que integram as NIG e que 

são fornecidos aos promotores e equipas técnicas responsáveis pelos projectos e plantas 

entregues), garantindo-se assim uma actualização permanente da BAC. 

As tabelas da BAC são constituídas pelos seguintes campos:  

• N_PROCESSO_LOTEAMENTO 

• N_PROCESSO_OBRA 

• DATA_LEVANTAMENTO 

• PRIORIDADE 

• DATA_INTEGRACAO 

• OPERACAO_URBANISTICA 

• LAYER 

• DOCNAME 

• OBSERVACOES 
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Figura 22 - Tabela da feature class  BAC_POL_G 

 
Figura 23 - Tabela da feature class  BAC_LIN_G 

 

Ao campo OPERACAO_URBANISTICA está associada uma tabela-domínio15 com os valores 

possíveis correspondentes à operação urbanística ou fonte de origem dos dados 

carregados: 

Figura 24 - Tabela-domínio "Operação urbanística" 

 

O número de processo de loteamento é preenchido quando os dados integrados respeitam 

à operação urbanística: Operação de loteamento. Dessa forma, garante-se a ligação a 

todos os dados inseridos em SIG respeitantes aos loteamentos, nomeadamente à tabela de 

                                                 
15 Domínios de atributos são regras que descrevem os valores válidos para um determinado tipo de campo, de 
modo a forçar a integridade dos dados. Os domínios são usados para restringir os valores permitidos num dado 
campo, numa tabela ou feature class.  (Fonte: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/) 
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características dos loteamentos que contém, entre outros dados, as datas de recepção 

provisória e definitiva. 

O número de processo de obra é preenchido no caso dos levantamentos topográficos 

referentes às seguintes operações: Obras de urbanização, obras de edificação e obras de 

demolição. Tal como no campo anterior, esse registo permite cruzar informação inserida em 

SIG respeitante aos processos de obra. 

As datas de levantamento e de integração são fundamentais para monitorizar a BAC no que 

respeita ao grau de actualização.  

O campo PRIORIDADE foi explicado no ponto anterior (pág.76). 

Os campos Layer e DocName transitam directamente do ficheiro CAD, formato original da 

maioria dos dados integrados. O DocName permite a identificação precisa do ficheiro 

original entregue pelo requerente, caso haja necessidade dos serviços de urbanismo o 

consultarem. 

A BAC, em permanente actualização, é constituída por fontes diversas mas perfeitamente 

identificadas em termos qualitativos, espaciais e temporais.  

Pode no entanto ser de leitura confusa do ponto de vista gráfico, nas situações em que há 

sobreposição de informação. A figura seguinte ilustra essa situação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Extracto da BAC 

 

Em resumo, a BAC constitui um repositório de toda a informação cartográfica que dá 

entrada na CMS, no âmbito das diversas operações urbanísticas. É um importante 

instrumento de trabalho na medida em que colmata algumas lacunas de uma cartografia 

com quase dez anos servindo de suporte a acções de planeamento, e uma base auxiliar de 



68 
 

monitorização das dinâmicas do espaço municipal, uma vez que regista “onde” e através de 

“quais” instrumentos de gestão territorial se efectivam tais dinâmicas.  

A BAC está disponível nos sites geográficos da Intranet autárquica e na BD geográfica 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - BAC da área total do município do Seixa l 
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6.1.3. Base de Actualização Cartográfica para a Car tografia 1:10000 (BAC10K) 

 

Os procedimentos anteriormente descritos permitem chegar a uma base cartográfica que 

contém os elementos mais actualizados recolhidos das diversas fontes, seleccionados por 

comparação com a cartografia 1:10000, sendo que esta tem prioridade máxima de 

representação. Assim, o passo final para a obtenção de uma base de actualização 

específica para a cartografia 1:10000 resume-se ao cruzamento de informação entre a BAC 

e a BCP10K e o subsequente preenchimento ou alteração do campo PRIORIDADE nas 

respectivas tabelas. 

A metodologia de criação da BAC10K é a seguinte: 

Muitos dos elementos topográficos carregados na BAC são imediatamente classificados de 

“desactualizados” através do preenchimento do valor numérico “1” no campo PRIORIDADE; 

É o caso dos elementos altimétricos como curvas de nível, aterros e elementos de carácter 

temático como por exemplo, áreas de estacionamento. (Ver ponto 6.1.1) 

Seguidamente, procede-se ao preenchimento do campo PRIORIDADE para os registos em 

falta, através do cruzamento da informação constante nas tabelas da base cartográfica 

1:10000 (apenas dos elementos actualizados) e da BAC, dando sempre prioridade à 

cartografia 1:10000, ou seja, aquando da existência simultânea dos mesmos elementos 

topográficos nas duas bases, o registo gráfico da tabela da BAC terá o valor numérico “1” no 

campo PRIORIDADE mantendo-se a cartografia “actualizada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Sobreposição das três bases cartográfic as: C10k, BAC e BAC10k 

 

Cartografia 1:10000 

BAC 

BAC10K 
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No caso de incompatibilidade gráfica entre as duas bases, será a tabela da BCP10K a 

apresentar o valor numérico “1” no campo PRIORIDADE (uma vez que a BAC apresenta 

uma data de aquisição mais recente), sendo portanto “desactualizada”. Se necessário, 

deverá existir a quebra de elementos gráficos (linhas) sendo esta a única edição permitida, 

de modo a não comprometer a informação original e a manter a coerência gráfica entre as 

diversas fontes.  

É, contudo, inevitável a existência de pequenas incoerências gráficas devido às diferentes 

exactidões posicionais associadas a cada fonte de informação, tais como sobreposições 

(figura 27) ou interrupções (figura 28): 

  

 
Figura 28 - Sobreposição não coincidente entre linh as de fontes diferentes 

 

  
Figura 29 - Interrupção do elemento cartográfico re presentado em mais do que uma fonte 

 

Finalmente obtém-se duas bases distintas mas que foram alvo de cruzamento e em que as 

respectivas tabelas (linhas e polígonos) denotam o total preenchimento do campo 

“prioridade” com os valores “1” ou “0”, sendo que entre intervalos de “actualização” os novos 

registos da BAC deverão apresentar um valor numérico diferente ou mesmo o valor NULL, 

de modo a isolar os registos a cruzar com a base cartográfica 1:10000.  

Em resumo, a BAC10K é o resultado final de uma mera exportação dos registos com valor 0 

(zero), ou seja, actualizados, obtendo-se assim uma tabela de polígonos e outra de linhas. 

 



 

Figura 30 - Base Cartográfica Planimétrica 1:10000 (BCP10K)

   

Figura 31 - Base Actualização Cartográfica (BAC)

Figura 32 - Base de Actualização Cartográfica 1:10000  (BAC10K)

 

 

 

 

 

 

 
 

Base Cartográfica Planimétrica 1:10000 (BCP10K)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Actualização Cartográfica (BAC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Base de Actualização Cartográfica 1:10000  (BAC10K)  
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6.2. Análise do produto BAC10K 

 

Sendo o objectivo principal da BAC, o suporte a actividades de planeamento do território 

minimizando assim o grau de desactualização da cartografia 1:10000 disponível, as 

preocupações com a qualidade dos dados são uma constante.  

Na área de cartografia, a qualidade dos dados contidos nas cartas depende de vários 

parâmetros que, por sua vez, variam consoante o suporte seja analógico ou digital (Burity, et 

al, 1999). 

Burity et al (1999) refere que quando se fala em qualidade no contexto da engenharia 

cartográfica, intuitivamente a qualidade posicional vem em primeira instância. É sem dúvida 

a principal preocupação dos produtores dos serviços na área de cartografia, e dela depende 

a classificação final do produto. Os processos e métodos utilizados na produção de cartas 

devem, assim, adequar-se às necessidades e finalidades das cartas produzidas. 

A International Organization for Standardization (ISO) estabelece para a informação 

geográfica as seguintes normas:  

 

• ISO 19113:2002 – Princípios da Qualidade 

• ISO 19114:2003 – Procedimentos de Avaliação de Qualidade 

• ISO/TS 19138:2006 – Medidas para a qualidade dos dados 

Não sendo objecto deste trabalho a descrição e avaliação das normas, é importante 

contudo, a referência às mesmas uma vez que os conceitos estão também subjacentes às 

especificações técnicas do IGP para a cartografia. 

Apesar de cada elemento de qualidade ser composto por vários sub-elementos, estes não 

serão abordados. 

O quadro seguinte resume os elementos de qualidade e respectivas definições, de acordo 

com a ISO 19114: 

 

Elemento de 

qualidade 

Descrição  

Completude  Presença ou omissão de elementos, seus atributos e relações entre os mesmos  

Consistência lógica Grau de adesão às regras lógicas da estrutura de dados, atributos e relações  

Exactidão posicional Parâmetro de qualidade primário indicando a exactidão da posição geográfica de um conjunto de 

dados geográficos (CDG) comparada com a sua base nominal.16 

Exactidão temática Elemento de qualidade descrevendo a exactidão das propriedades temáticas de um CDG. 

Exactidão temporal Elemento primário de qualidade indicando a exactidão das propriedades temporais de um CDG. 

Tabela 8 - Elementos de qualidade e respectivas def inições (ISO 19114) 

                                                 
16 Matos, J., 2000, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ABORDAGENS NORMATIVAS À QUALIDADE EM 
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, Lisboa 



73 
 

 

No ponto 3.1.3. do presente trabalho estão descritos os parâmetros de controlo de 

qualidade aplicados pelo IGP à cartografia 1:10000, no âmbito do processo de 

homologação. 

Relativamente à BAC10K, a análise dos parâmetros de qualidade tendo como referência a 

escala 1:10000 é a seguinte: 

 

Elemento de qualidade Descrição 

Completude  Não avaliada. É expectável, no entanto, que estejam representados todos ou mais 

elementos do catálogo de objectos da 1:10000 dadas as maiores escalas das fontes.  

Consistência lógica Garantida, após edição do operador 

Exactidão posicional Impossível conhecer o valor real uma vez que as fontes de dados são diversas. No 

entanto, dadas as escalas das mesmas, o valor global é inferior ao estipulado para a 

cartografia 1:10000: < 1, 70 m. 

Exactidão temática Não avaliada. Contudo, os temas da BAC10K são de fácil identificação através do campo 

LAYER. 

Exactidão temporal Não há um valor único devido à diversidade das fontes dos dados, apesar de ser superior 

à base original nas áreas objecto de integração dos LT dos processos. A data de 

levantamento no terreno está registada na tabela de atributos. 

 

Tabela 9 - Análise dos parâmetros de qualidade da B AC10K 

 

 

Aplicações da BAC10K: 

 

• Isolamento dos elementos topográficos planimétricos mais actualizados e externos 

à cartografia 1:10000, o que permite uma visão mais correcta do grau de 

desactualização da cartografia original potenciando assim um melhor planeamento, 

a médio-longo prazo, de processos de actualização cartográfica através de métodos 

aerofotogramétricos; 

• Sobreposição da cartografia 1:10000 original e elementos da BAC, de modo a 

permitir uma visão mais realista das condições “actuais” do terreno dando suporte a 

processos de planeamento e expansão urbanística; 

• Obtenção de mapa temático com os elementos “actualizados” da base cartográfica 

1:10000 e da BAC de modo a reproduzir uma base gráfica semelhante a uma 

cartografia 1:10000 actualizada – Base de Actualização Cartográfica 1:10000 – BAC 

10K; 

• Constitui uma base de estudo e análise das dinâmicas territoriais através do registo 

das alterações do espaço relativamente à data de aquisição da cartografia; 
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• Constitui a base que será entregue ao IGP no processo de revalidação da 

homologação da cartografia 1:10000. 

 

Fragilidades da BAC10K : 

 

• Não é garantido que estejam presentes todos os elementos do catálogo de 

objectos, uma vez que isso depende de quem efectua o levantamento topográfico e 

o fim ao qual se destina; 

• As áreas alvo de actualização não incluem a altimetria. A opção de exclusão deriva 

da ausência de continuidade e diferença de pormenor de representação das curvas 

de nível, uma vez que falamos de extractos de informação e escalas diferentes. No 

entanto, os elementos altimétricos são integrados na BAC pelo que, se se justificar, 

pode passar-se a incluir na BAC10K; 

• Nem todas as áreas desactualizadas importantes são alvo de actualização. Se não 

tiver havido previamente um controlo da informação de suporte a essas alterações 

do espaço, elas podem perder-se irremediavelmente. A figura seguinte ilustra esse 

exemplo: foi construído um túnel onde, à data da aquisição da cartografia, existia 

uma rotunda. A tela final do loteamento respectivo integrada na BAC é de 2004, 

altura em que não havia obrigatoriedade de entrega de ficheiros digitais 

georreferenciados. Resultado: na BAC10K não é possível representar a obra feita, a 

menos que se recorra a fotointerpretação dos ortofotomapas. Neste caso, optou-se 

antes por manter a tela final. Todavia, esta situação está perfeitamente identificada 

e registada em base de dados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Figura 33 - Representação da BAC sobre os ortofotom apas numa área “desactualizada” 

 
 

• Os elementos pontuais não foram incluídos devido às dimensões mínimas de 

representação associadas às escalas. No entanto, à semelhança da altimetria, 

estes constam da BAC pelo que, se se justificar, podem a qualquer momento ser 

integrados na BAC10K. 

 

Pontos a melhorar: 

 

• O catálogo de objectos subjacente às NIG elaboradas pela CMS deve ser um misto 

do catálogo para a 1:1000 e 1:10000. Ou seja, nos elementos cuja representação é 

comum às duas escalas, deve adoptar-se o da 1:10000. Nos elementos com 

representação apenas à escala 1:1000, como é o caso dos elementos pontuais, 

deve adoptar-se o catálogo desta escala; 

• Para que a manutenção de uma BAC seja realmente eficaz, é fundamental que toda 

a informação que dá entrada na CMS, passível de integração, chegue ao serviço 

competente. Neste campo, apesar de estarem já definidos procedimentos e fluxos 

de trabalho com algumas das unidades orgânicas receptoras, há ainda informação 

que escapa, representando um claro prejuízo para uma base de trabalho que se 

pretende transversal a toda a organização; 
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• A integração em SIG e, a consequente estruturação de uma base de dados 

associada aos elementos cartográficos permite “transformá-los” em informação 

geográfica, enriquecendo-a com atributos que caracterizam tais elementos, em 

função de projectos ou necessidades específicas das várias unidades funcionais. 
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7. Considerações finais 

 
A legislação existente que rege a produção cartográfica nacional e a sua utilização para fins 

públicos tem a nobre intenção de garantir a qualidade da base onde assenta a política de 

ordenamento do território e as decisões tomadas sobre o mesmo e que, em última instância, 

se repercutem na vida das pessoas que habitam esse território. 

Os municípios têm a incumbência de elaborar e monitorizar os instrumentos de gestão 

territorial (IGT) que moldam o espaço municipal. Sendo instituições públicas de bem, os 

princípios subjacentes a esses instrumentos são a salvaguarda do bem público evitando ou 

resolvendo os conflitos entre os interesses privados. O valor da terra é elevado e ninguém 

gosta de se ver privado de um direito próprio quando isso deriva de erros técnicos de 

representação cartográfica que já não são defensáveis numa época em que a tecnologia, os 

recursos técnicos e humanos e a própria legislação nunca foram tão favoráveis.  

A certificação da cartografia para fins públicos, através da homologação ou oficialização, 

tem como fim assegurar que isso não aconteça ou, pelo menos, que não aconteça com 

frequência. Neste campo, manter uma base cartográfica actualizada que respeite as 

especificações técnicas para cada escala de representação, é fundamental. No entanto, os 

custos associados à aquisição de cartografia por meios aero-fotogramétricos são elevados 

e, principalmente na conjuntura actual, incomportáveis para a maioria, se não para a 

totalidade, dos municípios portugueses. O recurso a diversas fontes de informação foi uma 

opção da CMS que, desta forma mantém actualizada a cartografia à escala 1:10000, 

homologada no ano de 2006, não desperdiçando a informação que dá entrada através dos 

mais variados processos.  

As vantagens desta metodologia extravasam o item da actualização cartográfica tendo 

permitido: 

•  Definição de normas para a informação geográfica (NIG), em articulação com as 

diversas unidades funcionais; 

• Definição de procedimentos internos e fluxos de trabalho entre as unidades 

funcionais envolvidas para o controlo dos ficheiros que dão entrada na CMS; 

• Centralização dos dados cartográficos das diversas operações urbanísticas; 

• Controlo de qualidade desses dados; 

• Resposta célere ao requerente em caso de incumprimento das NIG; 

• Disponibilização à organização, via Web 

 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de Maio, as actualizações 

cartográficas devem ser submetidas a homologação para poderem servir de suporte à 
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elaboração de IGT. O que também tem custos e prazos de execução que nem sempre são 

compatíveis com os interesses das autarquias.  

Há então que encontrar um ponto de equilíbrio que garanta a qualidade da informação 

cartográfica sem comprometer, técnica e financeiramente, o processo de elaboração de um 

IGT, tão necessário à gestão do território municipal. 

Visando esse objectivo e como contributo para uma solução concertada, fica aqui a seguinte 

sugestão que carece de uma análise fundamentada: o IGP, como entidade catalisadora de 

sinergias e recursos na área da cartografia, define normas de aplicação nacional de 

actualização cartográfica, em função das escalas, com recurso às variadas fontes de 

informação digital mais comuns, estabelece procedimentos de integração dessa informação 

na cartografia de referência, parâmetros de qualidade e métodos de verificação e 

fiscalização.  

As entidades públicas e, neste caso particular, os municípios assumem a responsabilidade 

de cumprir tais normas orientadoras, como instituições de bem. As acções de fiscalização 

do IGP incidiriam, aleatoriamente e por amostragem. Ou seja, a qualquer momento, o IGP 

poderia solicitar aos municípios os elementos necessários para verificação do cumprimento 

das normas, podendo aplicar coimas em caso de incumprimento. Desta forma, reforçava-se 

a responsabilidade das entidades na garantia da qualidade da cartografia de base aos IGT. 

A montante, caberia aos municípios exigir, através de regulamentos municipais, as 

credenciais necessárias aos técnicos que desenvolvem trabalhos na área da informação 

cartográfica, como por exemplo, os topógrafos, partindo do princípio que se a informação 

que actualiza a cartografia tiver uma garantia de qualidade, o produto final também terá. 

É provável que o panorama da informação geográfica e as preocupações com a sua 

qualidade venha a registar em breve, mudanças significativas dada a actual conjuntura 

desfavorável que o país atravessa. Em Setembro de 2011 foi anunciada pelo Governo a 

reestruturação dos serviços que integram o Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e 

Ordenamento do Território (MAMAOT), entre os quais o IGP. Neste contexto, está prevista a 

criação da Direcção-Geral do Território (DGT), fruto da fusão da DGOTDU e do IGP. Seria 

interessante analisar o impacto desta reestruturação, ainda desconhecida na sua forma e 

conteúdo, na política nacional de informação geográfica, mais concretamente ao nível da 

prossecução dos objectivos de qualidade cartográfica, uma das “bandeiras” do IGP. 

Contudo, sendo os cortes financeiros, um dos principais critérios desta fusão será 

interessante analisar em que medida é que isso poderá afectar os padrões de exigência de 

qualidade e os reflexos na legislação em vigor. 

Acima de tudo, este trabalho não pretende apontar “A” solução para os constrangimentos 

com que os municípios se deparam nesta área de actuação, mas tão-somente partilhar uma 

das possíveis soluções adoptadas pelo município do Seixal. 
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A lei nº 60 de 4 de Setembro de 2007 procede à sexta alteração ao decreto lei

de Dezembro de 1999, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e 

remete para a portaria nº 232 de 11 de Março de 2008, a indicação dos elementos instrutores 

dos pedidos de realização de operações urbanísticas.

Nesta portaria, são indicados todos 

prévia, licenciamento e autorização para operações de loteamento, obras de urbanização, 

obras de edificação, obras de demolição, alteração da utilização, outras operações 

urbanísticas e remodelação de terrenos.

Paralelamente, o Decreto regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio 

âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão territorial, “…a cartografia topográfica 

fornece a base para o reconhecimento do 

representação de toda a restante informação.” Assim, a qualidade dos instrumentos de 

gestão territorial depende da existência de cartografia topográfica e temática de boa 

qualidade, estabelecida num sistema 

operações de harmonização, integração e actualização. 

Na sequência da legislação supracitada, foi elaborado um conjunto de normas que visa a 

regulamentação da produção e apresentação da informação vectorial e

Municipal do Seixal (excluindo peças de projectos de arquitectura e especialidades) 

nomeadamente, levantamentos topográficos, planta de implantação ou de síntese 

(loteamentos) e mapa de ruído, no âmbito das diversas operações urbanísticas

Pretende-se com esta medida, a normalização de toda a informação cartográfica existente 

nos serviços técnicos, visando sobretudo,

elementos entregues bem como a constituição de 

actualizada, passível de integração no sistema de informação geográfica municipal, que 

garanta o apoio concertado à decisão.

As presentes normas não dispensa

aplicáveis aos projectos, bem como a apresenta

específica. 
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Objectivo 

A lei nº 60 de 4 de Setembro de 2007 procede à sexta alteração ao decreto lei

de Dezembro de 1999, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e 

remete para a portaria nº 232 de 11 de Março de 2008, a indicação dos elementos instrutores 

dos pedidos de realização de operações urbanísticas. 

indicados todos os elementos necessários à obtenção de informação 

prévia, licenciamento e autorização para operações de loteamento, obras de urbanização, 

obras de edificação, obras de demolição, alteração da utilização, outras operações 

urbanísticas e remodelação de terrenos. 

Paralelamente, o Decreto regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio vem reconhecer que, no 

âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão territorial, “…a cartografia topográfica 

fornece a base para o reconhecimento do território e para a referenciação, organização e 

representação de toda a restante informação.” Assim, a qualidade dos instrumentos de 

gestão territorial depende da existência de cartografia topográfica e temática de boa 

qualidade, estabelecida num sistema de referenciação comum, de modo a facilitar as 

operações de harmonização, integração e actualização.  

Na sequência da legislação supracitada, foi elaborado um conjunto de normas que visa a 

regulamentação da produção e apresentação da informação vectorial entregue na Câmara 

Municipal do Seixal (excluindo peças de projectos de arquitectura e especialidades) 

nomeadamente, levantamentos topográficos, planta de implantação ou de síntese 

mapa de ruído, no âmbito das diversas operações urbanísticas

se com esta medida, a normalização de toda a informação cartográfica existente 

nos serviços técnicos, visando sobretudo, a celeridade e eficácia na apreciação dos 

elementos entregues bem como a constituição de uma base cartográfica uniforme e 

ctualizada, passível de integração no sistema de informação geográfica municipal, que 

garanta o apoio concertado à decisão. 

não dispensam a aplicação das disposições legais e regulamentares 

aplicáveis aos projectos, bem como a apresentação dos elementos exigíveis por legislação 

Data: 2010-02-26 

2 

A lei nº 60 de 4 de Setembro de 2007 procede à sexta alteração ao decreto lei nº 555 de 16 

de Dezembro de 1999, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, e 

remete para a portaria nº 232 de 11 de Março de 2008, a indicação dos elementos instrutores 

os elementos necessários à obtenção de informação 

prévia, licenciamento e autorização para operações de loteamento, obras de urbanização, 

obras de edificação, obras de demolição, alteração da utilização, outras operações 

vem reconhecer que, no 

âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão territorial, “…a cartografia topográfica 

território e para a referenciação, organização e 

representação de toda a restante informação.” Assim, a qualidade dos instrumentos de 

gestão territorial depende da existência de cartografia topográfica e temática de boa 

de referenciação comum, de modo a facilitar as 

Na sequência da legislação supracitada, foi elaborado um conjunto de normas que visa a 

ntregue na Câmara 

Municipal do Seixal (excluindo peças de projectos de arquitectura e especialidades) 

nomeadamente, levantamentos topográficos, planta de implantação ou de síntese 

mapa de ruído, no âmbito das diversas operações urbanísticas.  

se com esta medida, a normalização de toda a informação cartográfica existente 

a celeridade e eficácia na apreciação dos 

uma base cartográfica uniforme e 

ctualizada, passível de integração no sistema de informação geográfica municipal, que 

a aplicação das disposições legais e regulamentares 

ção dos elementos exigíveis por legislação 
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As referidas especificações encontram

 

Parte 1 – Normas gerais de execução e apresentação dos elementos cartográficos 

essenciais à instrução de operações urbanísticas;

Parte 2 – Catálogo de objectos cartográficos gerais e específicos.

 

Normas de execução e apresentação 

 
 

1. Levantamento topográfico 

Para os devidos efeitos considera

realizadas em campo com v

plantas de síntese e de implantação relativas a planos de pormenor, operações loteamento e 

outras operações urbanísticas.

 

1.1 Normas de execução 

A realização de levantamentos topográficos, 

apresentação de telas finais ou de apoio a elaboração de planos municipais de ordenamento 

do território, deve obedecer às seguintes normas:

a) Até 31 de Dezembro de 2010, o

topográficos 

como referência 

e o Datum 

Central), como 

ao marégrafo de Cascais) 

parâmetros indicados pelo Instituto Geográfico Português (IGP). A partir 

daquela data será obrigatória a georeferenciação no sistema ETRS89. 

b) Sempre que possível, a ligação à rede deverá ser efectuada através das marcas 

topográficas que 

estão disponíveis em 

Apoio Topográfico;
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As referidas especificações encontram-se estruturadas em duas partes:  

Normas gerais de execução e apresentação dos elementos cartográficos 

essenciais à instrução de operações urbanísticas; 

Catálogo de objectos cartográficos gerais e específicos. 

Normas de execução e apresentação – PARTE 1

1. Levantamento topográfico  

Para os devidos efeitos considera-se levantamento topográfico, o conjunto de operações 

realizadas em campo com vista à representação exacta do terreno no âmbito de telas finais, 

plantas de síntese e de implantação relativas a planos de pormenor, operações loteamento e 

outras operações urbanísticas. 

 

A realização de levantamentos topográficos, seja no âmbito de instrução de processos

apresentação de telas finais ou de apoio a elaboração de planos municipais de ordenamento 

do território, deve obedecer às seguintes normas: 

Até 31 de Dezembro de 2010, os dados vectoriais constantes nos levantamentos 

topográficos deverão estar ligados à rede geodésica nacional, utilizando 

como referência o elipsóide Internacional de Hayford, a projecção de 

Datum 73 (sistema de coordenadas rectangulares com orig

Central), como Datum Planimétrico e o Datum Altimétrico Nacional (ref

ao marégrafo de Cascais) ou ao novo sistema ETRS89, de acordo com os 

parâmetros indicados pelo Instituto Geográfico Português (IGP). A partir 

daquela data será obrigatória a georeferenciação no sistema ETRS89. 

Sempre que possível, a ligação à rede deverá ser efectuada através das marcas 

topográficas que integram a Rede de Apoio Topográfico Municipal

estão disponíveis em www.cm-seixal.pt > Mapas do Concelho > Rede de 

Apoio Topográfico; 

Data: 2010-02-26 
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Normas gerais de execução e apresentação dos elementos cartográficos 

PARTE 1 

o conjunto de operações 

reno no âmbito de telas finais, 

plantas de síntese e de implantação relativas a planos de pormenor, operações loteamento e 

seja no âmbito de instrução de processos, 

apresentação de telas finais ou de apoio a elaboração de planos municipais de ordenamento 

s dados vectoriais constantes nos levantamentos 

estar ligados à rede geodésica nacional, utilizando 

projecção de Gauss, 

(sistema de coordenadas rectangulares com origem no Ponto 

Altimétrico Nacional (referente 

, de acordo com os 

parâmetros indicados pelo Instituto Geográfico Português (IGP). A partir 

daquela data será obrigatória a georeferenciação no sistema ETRS89.  

Sempre que possível, a ligação à rede deverá ser efectuada através das marcas 

integram a Rede de Apoio Topográfico Municipal e que 

> Mapas do Concelho > Rede de 
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c) Deverão ser levantados elementos planimétricos e altimétricos bem definidos 

relativos ao estado e uso actual do terreno e que caracterizem a zona 

envolvente à pretensão numa área de 10 metros (incluindo infra

existentes 

caso de obras de edificação em que a di

metros; 

d) A área do prédio objecto da intervenção, bem como os seus limites, deverão 

estar devidamente assinalados, de acordo com o ANEXO 1;

e) A escala do levantamento

(ver ponto

 
 
1.2  Normas de Apresentação

Os levantamentos topográficos deverão ser entregues em formato digital, em ficheiro do tipo 

CAD (dwg ou dgn), em versão não superior a V2007, dwf ou em formato shapefile ou 

geodatabase, devendo incluir ou obedecer às se

a) Ficheiro com atributo 3D 

atributo 3d sem prejuízo de apresentar

b) O sistema de unidades a utilizar deverá ser o métrico, permitindo a medição até 

ao milímetro; 

c) A indicação expressa das coordenadas rectangulares nos quatro cantos do 

desenho; 

d) Cada entidade deverá pertencer a uma única 

representados de acordo com as seguintes propriedades geométricas:

• Os elementos do tipo “polígono” devem ser 

únicas correctamente fechadas (erro topológico nulo);

• Os elementos do tipo “linha” devem utilizar geometria simples não sendo 

permitidos elementos do tipo arco;

• Os elementos do tipo “ponto”

AutoCad, com símbolos normalizados e nunca como elementos 

desenhados, ou como 
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Deverão ser levantados elementos planimétricos e altimétricos bem definidos 

lativos ao estado e uso actual do terreno e que caracterizem a zona 

envolvente à pretensão numa área de 10 metros (incluindo infra

existentes - caixas de esgoto, pluviais, candeeiros, etc), com excepção no 

obras de edificação em que a distância a considerar será de 5 

A área do prédio objecto da intervenção, bem como os seus limites, deverão 

estar devidamente assinalados, de acordo com o ANEXO 1;

escala do levantamento varia em função da operação urbanística pretendida 

ponto 2 b). 

Normas de Apresentação 

Os levantamentos topográficos deverão ser entregues em formato digital, em ficheiro do tipo 

, em versão não superior a V2007, dwf ou em formato shapefile ou 

devendo incluir ou obedecer às seguintes características: 

Ficheiro com atributo 3D – os elementos hidrográficos e altimétricos, devem

atributo 3d sem prejuízo de apresentar um texto com a respectiva cota

O sistema de unidades a utilizar deverá ser o métrico, permitindo a medição até 

 

A indicação expressa das coordenadas rectangulares nos quatro cantos do 

Cada entidade deverá pertencer a uma única layer sem elementos duplicados e 

representados de acordo com as seguintes propriedades geométricas:

Os elementos do tipo “polígono” devem ser polylines

únicas correctamente fechadas (erro topológico nulo); 

Os elementos do tipo “linha” devem utilizar geometria simples não sendo 

permitidos elementos do tipo arco; 

Os elementos do tipo “ponto” devem ser representados como blocos 

AutoCad, com símbolos normalizados e nunca como elementos 

desenhados, ou como linestrings de comprimento nulo;
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Deverão ser levantados elementos planimétricos e altimétricos bem definidos 

lativos ao estado e uso actual do terreno e que caracterizem a zona 

envolvente à pretensão numa área de 10 metros (incluindo infra-estruturas 

), com excepção no 

stância a considerar será de 5 

A área do prédio objecto da intervenção, bem como os seus limites, deverão 

estar devidamente assinalados, de acordo com o ANEXO 1; 

varia em função da operação urbanística pretendida 

Os levantamentos topográficos deverão ser entregues em formato digital, em ficheiro do tipo 

, em versão não superior a V2007, dwf ou em formato shapefile ou 

hidrográficos e altimétricos, devem ter 

um texto com a respectiva cota; 

O sistema de unidades a utilizar deverá ser o métrico, permitindo a medição até 

A indicação expressa das coordenadas rectangulares nos quatro cantos do 

sem elementos duplicados e 

representados de acordo com as seguintes propriedades geométricas: 

polylines ou linestrings 

Os elementos do tipo “linha” devem utilizar geometria simples não sendo 

devem ser representados como blocos 

AutoCad, com símbolos normalizados e nunca como elementos 

de comprimento nulo; 
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• Os elementos do tipo “texto” não podem ser partidos, ou seja, cada texto 

é uma 

• Sempre que exis

e limite de muro), o troço comum deverá estar replicado de modo a 

manter a continuidade da informação relativa a cada 

e) Determinada entidade pertence univocamente a uma única 

tipo, ou seja, todos os elementos gráficos pertencentes a uma 

todos do mesmo tipo (polígono, linha, ponto ou texto);

f) Os elementos gráficos constantes no levantame

estrutura de layers

g) A indicação expressa do nome e do contacto do técnico/entidade responsável pelo 

levantamento topográfico;

h) A indicação da data do levantamento.

 

O requerente deverá entregar, obrigatoriamente, um CD/DVD contendo no seu exterior 

indicação do nome do requerente, local, tipo de processo urbanístico (loteamento, obra 

particular, etc). No seu interior deverá conter uma pasta com a identificação da operação 

urbanística (com indicação do nº de processo, se aplicável): P.ex. “Loteament

Não serão aceites disquetes.

 

O controlo de qualidade dos levantamentos topográficos será realizado por técnicos 

município do Seixal, em gabinete e em campo, 

posicional dos elementos constantes nos m

 

2.Plantas de síntese e de implantação 

 

2.1  Normas de apresentação

 
A planta de síntese ou de implantação deverá ser desenhada sobre o levantamento 

topográfico (à mesma escala),

envolvente. 

Devem cumprir os mesmos requisitos dos levantamentos topográficos no que concerne à 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
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Gabinete SIG 
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Geográfica  

Os elementos do tipo “texto” não podem ser partidos, ou seja, cada texto 

é uma string única; 

Sempre que exista coincidência espacial de entidades (ex: limite de lote 

e limite de muro), o troço comum deverá estar replicado de modo a 

manter a continuidade da informação relativa a cada layer

Determinada entidade pertence univocamente a uma única layer

tipo, ou seja, todos os elementos gráficos pertencentes a uma 

todos do mesmo tipo (polígono, linha, ponto ou texto); 

Os elementos gráficos constantes no levantamento topográfico devem obedecer 

layers do catálogo apresentado no ANEXO 1; 

A indicação expressa do nome e do contacto do técnico/entidade responsável pelo 

levantamento topográfico; 

A indicação da data do levantamento. 

O requerente deverá entregar, obrigatoriamente, um CD/DVD contendo no seu exterior 

indicação do nome do requerente, local, tipo de processo urbanístico (loteamento, obra 

particular, etc). No seu interior deverá conter uma pasta com a identificação da operação 

urbanística (com indicação do nº de processo, se aplicável): P.ex. “Loteament

Não serão aceites disquetes. 

O controlo de qualidade dos levantamentos topográficos será realizado por técnicos 

, em gabinete e em campo, incidindo essencialmente sobre a qualidade 

posicional dos elementos constantes nos mesmos. 

Plantas de síntese e de implantação  

Normas de apresentação 

A planta de síntese ou de implantação deverá ser desenhada sobre o levantamento 

topográfico (à mesma escala), de modo a permitir avaliar a integração da proposta na 

Devem cumprir os mesmos requisitos dos levantamentos topográficos no que concerne à 
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Os elementos do tipo “texto” não podem ser partidos, ou seja, cada texto 

ta coincidência espacial de entidades (ex: limite de lote 

e limite de muro), o troço comum deverá estar replicado de modo a 

layer; 

layer de determinado 

tipo, ou seja, todos os elementos gráficos pertencentes a uma layer tem que ser 

nto topográfico devem obedecer à 

A indicação expressa do nome e do contacto do técnico/entidade responsável pelo 

O requerente deverá entregar, obrigatoriamente, um CD/DVD contendo no seu exterior a 

indicação do nome do requerente, local, tipo de processo urbanístico (loteamento, obra 

particular, etc). No seu interior deverá conter uma pasta com a identificação da operação 

urbanística (com indicação do nº de processo, se aplicável): P.ex. “Loteamento 99A10”.  

O controlo de qualidade dos levantamentos topográficos será realizado por técnicos do 

essencialmente sobre a qualidade 

A planta de síntese ou de implantação deverá ser desenhada sobre o levantamento 

de modo a permitir avaliar a integração da proposta na 

Devem cumprir os mesmos requisitos dos levantamentos topográficos no que concerne à 
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georeferenciação (ponto 1.1a) e

com excepção da estrutura de 

ANEXO 1 (ver Anexo 2 - Nota 1) e ANEXO 2.

Deverão ainda contemplar os seguintes aspectos:

a) Todos os elementos gráficos deverão permitir uma perfeita legibilidade (sem 

perda de informação) em reproduções a preto e branco, pelo que a utilização de 

hatch ou pattern

Nota 3; 

b) Toda a informação digital produzida deverá ser subscrita pelo(s) autor(es) do 

projecto. 

 
Após emissão de alvará de loteamento, na fase de execução e conclusão da obra, deverão 

ser materializados no terreno três marcas de apoio inter

loteamento, para trabalhos de fiscalização topográfica por parte da Câmara Municipal do 

Seixal. 

 
2.2 Escalas 

As escalas de levantamento deverão ser as seguintes:

• 1:200 ou superior 

• 1:500 ou superior 

telas finais) podendo

superior a 10 hectares)

 

3. Levantamentos topográficos de situação actual de urbanizações (TELAS FINAIS)

 
No caso das telas finais de loteamentos/urbanizações, para além da entrega de duas cópias 

em papel, deverá existir uma sub

contendo os ficheiros separados por temáticas relativas às infraestruturas: águas residuais, 

águas, rede viária e RSU, com indicação do loteamento e tema em questão. P.Ex: 

“99A10aguas_residuais.dwg”.
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1.1a) e a todos os items das normas de apresentação (ponto 2.

com excepção da estrutura de layers a considerar, a qual deve obedecer à apresentad

Nota 1) e ANEXO 2. 

Deverão ainda contemplar os seguintes aspectos: 

Todos os elementos gráficos deverão permitir uma perfeita legibilidade (sem 

perda de informação) em reproduções a preto e branco, pelo que a utilização de 

pattern é permitida de acordo com as normas definidas no 

Toda a informação digital produzida deverá ser subscrita pelo(s) autor(es) do 

Após emissão de alvará de loteamento, na fase de execução e conclusão da obra, deverão 

er materializados no terreno três marcas de apoio inter-visíveis, no interior do perímetro do 

loteamento, para trabalhos de fiscalização topográfica por parte da Câmara Municipal do 

As escalas de levantamento deverão ser as seguintes: 

ou superior – quando se destinem a obras de edificação

ou superior – quando se destinem a operações de loteamento

) podendo ser à escala 1:1000 se a área de intervenção for igual ou 

superior a 10 hectares) 

pográficos de situação actual de urbanizações (TELAS FINAIS)

No caso das telas finais de loteamentos/urbanizações, para além da entrega de duas cópias 

em papel, deverá existir uma sub-pasta no CD/DVD entregue com a designação “Plantas”, 

ros separados por temáticas relativas às infraestruturas: águas residuais, 

águas, rede viária e RSU, com indicação do loteamento e tema em questão. P.Ex: 

“99A10aguas_residuais.dwg”. 
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das normas de apresentação (ponto 2.b), 

a qual deve obedecer à apresentada no 

Todos os elementos gráficos deverão permitir uma perfeita legibilidade (sem 

perda de informação) em reproduções a preto e branco, pelo que a utilização de 

é permitida de acordo com as normas definidas no ANEXO 2 – 

Toda a informação digital produzida deverá ser subscrita pelo(s) autor(es) do 

Após emissão de alvará de loteamento, na fase de execução e conclusão da obra, deverão 

visíveis, no interior do perímetro do 

loteamento, para trabalhos de fiscalização topográfica por parte da Câmara Municipal do 

obras de edificação; 

operações de loteamento (incluindo  

se a área de intervenção for igual ou 

pográficos de situação actual de urbanizações (TELAS FINAIS) 

No caso das telas finais de loteamentos/urbanizações, para além da entrega de duas cópias 

pasta no CD/DVD entregue com a designação “Plantas”, 

ros separados por temáticas relativas às infraestruturas: águas residuais, 

águas, rede viária e RSU, com indicação do loteamento e tema em questão. P.Ex: 
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a) Águas residuais

 
Os elementos gráficos relativos a este tema devem 

catálogo apresentado no ANEXO 1

expressa dos tipos de materiais e diâmetro, mapa com cotas de soleira e tampas das câmaras 

de visita. 

 

b) Abastecimento de Água

 

Os elementos gráficos relativos a este tema devem obedecer

catálogo apresentado no ANEXO 1

tipos de materiais e diâmetro e mapa de nós.

 
 
c) Rede viária (Pavimentos e Sinal

 
Os elementos gráficos relativos a este tema devem obedecer

catálogo apresentado no ANEXO 1

Relativamente aos Pavimentos

localização de recorte para RSU.

Relativamente à Sinalização

vertical e a toponímia dos arruamentos (com a respectiva localização das placas 

toponímicas). 

 
d) Arranjos exteriores

 
Os elementos gráficos relativos a este tema devem obedecer

do catálogo apresentado no 

áreas verdes, rede de rega.

 
4. Mapa do ruído 

Um mapa de ruído é uma representação da 

que se refere a uma situação existente ou prevista para determinada área.

Sempre que seja necessário a apresentação de estudo que demonstre a conformidade com o 
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Águas residuais 

relativos a este tema devem obedecer no geral à estrutura de layers do 

ANEXO 1 e em particular ao ponto 19 do mesmo, com 

expressa dos tipos de materiais e diâmetro, mapa com cotas de soleira e tampas das câmaras 

Abastecimento de Água 

relativos a este tema devem obedecer no geral à estrutura de layers do 

ANEXO 1 e em particular ao ponto 20 do mesmo, com indicação dos 

tipos de materiais e diâmetro e mapa de nós. 

Rede viária (Pavimentos e Sinalização) 

relativos a este tema devem obedecer no geral à estrutura de 

ANEXO 1 e em particular ao ponto 8 do mesmo.  

Pavimentos, devem ser identificadas as áreas de passeio, 

localização de recorte para RSU. 

Sinalização, devem ser identificados os números de registo da sinalização 

vertical e a toponímia dos arruamentos (com a respectiva localização das placas 

Arranjos exteriores 

relativos a este tema devem obedecer no geral à estrutura de 

do catálogo apresentado no ANEXO 1, com indicação das espécies arbóreas existentes, 

verdes, rede de rega. 

Um mapa de ruído é uma representação da distribuição geográfica de um indicador de ruído 

que se refere a uma situação existente ou prevista para determinada área. 

Sempre que seja necessário a apresentação de estudo que demonstre a conformidade com o 
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à estrutura de layers do 

do mesmo, com indicação 

expressa dos tipos de materiais e diâmetro, mapa com cotas de soleira e tampas das câmaras 

à estrutura de layers do 

, com indicação dos 

à estrutura de layers do 

áreas de passeio, betuminosos e 

os números de registo da sinalização 

vertical e a toponímia dos arruamentos (com a respectiva localização das placas 

à estrutura de layers 

das espécies arbóreas existentes, 

distribuição geográfica de um indicador de ruído 

Sempre que seja necessário a apresentação de estudo que demonstre a conformidade com o 
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Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9 de 17 de J

acústica relativa à situação actual e à decorrente da execução da operação urbanística, ou à 

apresentação dos elementos previstos no nº 4 do artigo 11º 

regulamento, a informação vectorial produzid

 

a) No que concerne à georeferenciação, obedecer às orientações expressas no 

ponto 1.1 a) do presente documento; 

b) Os dados vectoriais relativos ao ruído diurno

deverão ser apre

c) Serão aceites ficheiros em formato 

 

4.1  Formato Shapefile  

Deverão ser entregues duas 

outra para o nocturno, de acordo com as seguintes normas:

 

a) As shapefiles serão do tipo polígono;

b) Cada polígono (registo) deverá ter preenchido no seu campo CODDB o valor 

relativo à sua classe de ruído de acordo com o definido no ANEXO 3;

c) Deverá verificar

de ruído; 

d) Deverá verificar

polígonos contíguos de diferentes classes de ruído (o que implica a replicação 

geométrica exacta da sua fronteira).

 

4.2  CAD  

Deverão ser entregues dois ficheiros CAD,

diurno-entardecer-nocturno e outro para o nocturno, de acordo com as seguintes normas:

a) Em cada ficheiro CAD os polígonos de cada classe de ruído deverão ser 

constituídos por 

nulo); 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  

Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9 de 17 de Janeiro de 2007), contendo informação 

acústica relativa à situação actual e à decorrente da execução da operação urbanística, ou à 

apresentação dos elementos previstos no nº 4 do artigo 11º - alínea a do referido 

regulamento, a informação vectorial produzida deverá verificar as seguintes características:

No que concerne à georeferenciação, obedecer às orientações expressas no 

ponto 1.1 a) do presente documento;  

Os dados vectoriais relativos ao ruído diurno-entardecer-nocturno e ao nocturno 

deverão ser apresentados sobre o levantamento topográfico da área em questão;

Serão aceites ficheiros em formato shapefile ou CAD (dwg ou dgn

everão ser entregues duas shapefiles, uma para o ruído diurno-entardecer

nocturno, de acordo com as seguintes normas: 

serão do tipo polígono; 

Cada polígono (registo) deverá ter preenchido no seu campo CODDB o valor 

relativo à sua classe de ruído de acordo com o definido no ANEXO 3;

Deverá verificar-se a inexistência de polígonos contíguos com a mesma classe 

Deverá verificar-se a inexistência de polígonos sobrepostos ou com 

polígonos contíguos de diferentes classes de ruído (o que implica a replicação 

geométrica exacta da sua fronteira). 

everão ser entregues dois ficheiros CAD, em versão não superior 1 V2007,

nocturno e outro para o nocturno, de acordo com as seguintes normas:

Em cada ficheiro CAD os polígonos de cada classe de ruído deverão ser 

ituídos por polylines ou linestrings correctamente fechadas (erro topológico 
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aneiro de 2007), contendo informação 

acústica relativa à situação actual e à decorrente da execução da operação urbanística, ou à 

alínea a do referido 

a deverá verificar as seguintes características: 

No que concerne à georeferenciação, obedecer às orientações expressas no 

nocturno e ao nocturno 

sentados sobre o levantamento topográfico da área em questão; 

dgn). 

entardecer-nocturno e 

Cada polígono (registo) deverá ter preenchido no seu campo CODDB o valor 

relativo à sua classe de ruído de acordo com o definido no ANEXO 3; 

cia de polígonos contíguos com a mesma classe 

se a inexistência de polígonos sobrepostos ou com gaps entre 

polígonos contíguos de diferentes classes de ruído (o que implica a replicação 

em versão não superior 1 V2007, um para o ruído 

nocturno e outro para o nocturno, de acordo com as seguintes normas: 

Em cada ficheiro CAD os polígonos de cada classe de ruído deverão ser 

correctamente fechadas (erro topológico 
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b) Os elementos gráficos de cada classe de ruído deverão pertencer a uma única 

layer identificada pelo valor do campo CODDB de acordo com o definido no 

ANEXO 3, exemplo de 

c) Deverá verificar

contíguos duplicados, classificados com a mesma classe de ruído (na mesma 

layer); 

d) Os elementos definidores de polígonos contíguos perte

classes de ruído deverão estar geometricamente replicados cada um na sua 

layer (evitando

e) A existência de elementos gráficos do tipo 

integrados em 

HATCH_, exemplo de 

f)  Deverá ser feita

georreferenciados relativos às medições efectuadas, para acompanhamento do 

relatório técnico com a descrição das metodologias,

utilizados; 

g) Deverá ainda ser entregue uma memória descritiva com o detalhe das condições 

em que foi executado o estudo e pressupostos considerados, incluindo ainda um 

resumo não técnico para divu

 

As presentes normas de execução e representação de elementos cartogr

entrar em vigor a partir do dia 

 

Este documento estará disponível para 

Municipal do Seixal.  

 

Cartografia de base à elaboração dos Instrumentos d e Gestão 

 
Tendo por base o Decreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio

que, directa ou indirectamente 

instrumentos, deverão ter 
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Os elementos gráficos de cada classe de ruído deverão pertencer a uma única 

cada pelo valor do campo CODDB de acordo com o definido no 

exemplo de layer names: 1, classe_1 ou classe_ruido_n1, etc.

Deverá verificar-se a inexistência de elementos definidores de polígonos 

contíguos duplicados, classificados com a mesma classe de ruído (na mesma 

Os elementos definidores de polígonos contíguos pertencentes a diferentes 

classes de ruído deverão estar geometricamente replicados cada um na sua 

(evitando-se assim gaps ou sobreposições); 

A existência de elementos gráficos do tipo hatch ou pattern é permitida desde 

integrados em layers separadas e claramente identificadas com o prefixo 

exemplo de layer names: HATCH_1, HATCH_classe_1, etc.

Deverá ser feita a apresentação gráfica da materialização dos pontos 

eferenciados relativos às medições efectuadas, para acompanhamento do 

écnico com a descrição das metodologias, software e hardware 

Deverá ainda ser entregue uma memória descritiva com o detalhe das condições 

em que foi executado o estudo e pressupostos considerados, incluindo ainda um 

resumo não técnico para divulgação pública.  

As presentes normas de execução e representação de elementos cartogr

entrar em vigor a partir do dia 01 de Abril de 2010. 

Este documento estará disponível para download na página institucional da Câmara 

Cartografia de base à elaboração dos Instrumentos d e Gestão 

Territorial (IGT) 

ecreto Regulamentar nº 10/2009, de 29 de Maio, os serviços municipais 

que, directa ou indirectamente participem ou são responsáveis pela elaboração deste tipo de 

 em atenção a devida adaptação dos artigos que em seguida se 

Data: 2010-02-26 

9 

Os elementos gráficos de cada classe de ruído deverão pertencer a uma única 

cada pelo valor do campo CODDB de acordo com o definido no 

: 1, classe_1 ou classe_ruido_n1, etc.; 

se a inexistência de elementos definidores de polígonos 

contíguos duplicados, classificados com a mesma classe de ruído (na mesma 

ncentes a diferentes 

classes de ruído deverão estar geometricamente replicados cada um na sua 

é permitida desde 

aramente identificadas com o prefixo 

: HATCH_1, HATCH_classe_1, etc.; 

a apresentação gráfica da materialização dos pontos 

eferenciados relativos às medições efectuadas, para acompanhamento do 

software e hardware 

Deverá ainda ser entregue uma memória descritiva com o detalhe das condições 

em que foi executado o estudo e pressupostos considerados, incluindo ainda um 

As presentes normas de execução e representação de elementos cartográficos deverão 

na página institucional da Câmara 

Cartografia de base à elaboração dos Instrumentos d e Gestão 

s serviços municipais 

participem ou são responsáveis pela elaboração deste tipo de 

em atenção a devida adaptação dos artigos que em seguida se 
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elencam, à realidade do município do Seixal.

Terão ainda a incumbência de exigir às entidades externas 

cumprimento da legislação, no que toca à estruturação da informação geográfica em suporte 

digital. 

 
ARTIGO 3º 
 
No caso da CMS, o Artigo 3.º que estabelece a cartografia a utilizar na elaboração dos 

instrumentos de gestão territorial (IGT) refere

 
- Cartografia digital à escala 1:10000, homologada pelo Instituto Geográfico Português (IGP) 

em Setembro 2006; 

- Cartografia digital à escala 1:1000

- Ortofotomapas digitais com resolução de 20 cm (cartografi

 
ARTIGO 4º 
 
De acordo com o Artigo 4.º, as cartas base adequadas aos requisitos mínimos de exactidão 

posicional dos seguintes instrumentos de planeamento territorial são as seguintes:

 
 
 
 
IGT 
Planos Directores Municipais 
Planos de Urbanização 
Planos de Pormenor 

 
Devem sempre ser preparadas e utilizadas em suporte digital.
 
 
ARTIGO 5º 
 
À entidade responsável pela elaboração do IGT é exigida a actualização e completagem da 

informação constante da cartografia devendo cumprir as especificações técnicas no que 

respeita à estruturação da informação, exactidão posicional e projecção cartográfi

1 e 2 - Catálogo de objectos). 

Neste ponto e apenas nos casos em que a responsabilidade de elaboração do IGT é da 

Câmara Municipal do Seixal, face à desactualização da cartografia de referência, apenas 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  

elencam, à realidade do município do Seixal. 

Terão ainda a incumbência de exigir às entidades externas produtoras deste tipo de dados, o 

cumprimento da legislação, no que toca à estruturação da informação geográfica em suporte 

No caso da CMS, o Artigo 3.º que estabelece a cartografia a utilizar na elaboração dos 

erritorial (IGT) refere-se obrigatoriamente a: 

Cartografia digital à escala 1:10000, homologada pelo Instituto Geográfico Português (IGP) 

Cartografia digital à escala 1:1000 

Ortofotomapas digitais com resolução de 20 cm (cartografia topográfica de imagem)

De acordo com o Artigo 4.º, as cartas base adequadas aos requisitos mínimos de exactidão 

posicional dos seguintes instrumentos de planeamento territorial são as seguintes:

Carta Base Exactidão posicional
Cartografia 1:10000 < = 1,7 m 
Cartografia 1:10000 < = 1,7 m 
Cartografia 1:1000 < = 0,3 (planimetria) <= 0,4 

(altimetria) 

Devem sempre ser preparadas e utilizadas em suporte digital. 

À entidade responsável pela elaboração do IGT é exigida a actualização e completagem da 

informação constante da cartografia devendo cumprir as especificações técnicas no que 

respeita à estruturação da informação, exactidão posicional e projecção cartográfi

Catálogo de objectos).  

Neste ponto e apenas nos casos em que a responsabilidade de elaboração do IGT é da 

Câmara Municipal do Seixal, face à desactualização da cartografia de referência, apenas 
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produtoras deste tipo de dados, o 

cumprimento da legislação, no que toca à estruturação da informação geográfica em suporte 

No caso da CMS, o Artigo 3.º que estabelece a cartografia a utilizar na elaboração dos 

Cartografia digital à escala 1:10000, homologada pelo Instituto Geográfico Português (IGP) 

a topográfica de imagem) 

De acordo com o Artigo 4.º, as cartas base adequadas aos requisitos mínimos de exactidão 

posicional dos seguintes instrumentos de planeamento territorial são as seguintes: 

Exactidão posicional 

< = 0,3 (planimetria) <= 0,4 

À entidade responsável pela elaboração do IGT é exigida a actualização e completagem da 

informação constante da cartografia devendo cumprir as especificações técnicas no que 

respeita à estruturação da informação, exactidão posicional e projecção cartográfica (Anexos 

Neste ponto e apenas nos casos em que a responsabilidade de elaboração do IGT é da 

Câmara Municipal do Seixal, face à desactualização da cartografia de referência, apenas 
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deverão ser utilizados os temas Rede Viári

(cartografia de imagem) de Maio de 2009. São excluídas as restantes entidades (gabinetes 

de arquitectura, empresas, etc) que, para efeitos de actualização cartográfica deverão 

efectuar levantamentos topogr

gráfica (em anexo) expostas neste documento.

Os dados actualizados ou completados devem ser registados em temas separados utilizando 

para o efeito, a norma indicada nas especificações técnicas.

O anexo deve ser disponibilizado às entidades responsáveis pela elaboração dos IGT em 

formato pdf e/ou publicado na Internet.

 
ARTIGO 6º 
 
A elaboração das peças gráficas que integram os IGT é feita em suporte digital e formato 

vectorial e de acordo com as es

sempre que possível, estruturada em sistema de informação geográfica.

 

Nos processos de importação e integração de informação cartográfica proveniente de 

diferentes fontes, os procedimentos téc

competentes, supervisionados por um engenheiro geógrafo que, através de métodos 

matemáticos, assegurará o controlo de qualidade do produto final em termos de exactidão 

posicional e de consistência interna

 

As peças gráficas devem ser, obrigatoriamente, georreferenciadas ao sistema ETRS89 (de 

acordo com orientação expressa do IGP) ou Datum 73, até 31 de Dezembro de 2010, data a 

partir da qual só serão aceites no sistema ETRS89.

 
Informação mínima das legendas das peças gráficas que integram os IGT:
 
- Indicação do tipo de plano e respectiva designação;
- Designação da peça gráfica;
- Identificação da entidade pública responsável pelo plano;
- Identificação da cartografia de referência, nos seg

aplicabilidade: 
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deverão ser utilizados os temas Rede Viária e Edificado, actualizados sobre os ortofotomapas 

(cartografia de imagem) de Maio de 2009. São excluídas as restantes entidades (gabinetes 

de arquitectura, empresas, etc) que, para efeitos de actualização cartográfica deverão 

efectuar levantamentos topográficos, mediante as normas de referenciação e representação 

gráfica (em anexo) expostas neste documento. 

Os dados actualizados ou completados devem ser registados em temas separados utilizando 

para o efeito, a norma indicada nas especificações técnicas. 

anexo deve ser disponibilizado às entidades responsáveis pela elaboração dos IGT em 

ou publicado na Internet. 

A elaboração das peças gráficas que integram os IGT é feita em suporte digital e formato 

vectorial e de acordo com as especificações técnicas referidas no ponto anterior devendo ser, 

sempre que possível, estruturada em sistema de informação geográfica. 

Nos processos de importação e integração de informação cartográfica proveniente de 

diferentes fontes, os procedimentos técnicos a efectuar devem ser assegurados por técnicos 

competentes, supervisionados por um engenheiro geógrafo que, através de métodos 

matemáticos, assegurará o controlo de qualidade do produto final em termos de exactidão 

posicional e de consistência interna da informação. 

As peças gráficas devem ser, obrigatoriamente, georreferenciadas ao sistema ETRS89 (de 

o expressa do IGP) ou Datum 73, até 31 de Dezembro de 2010, data a 

partir da qual só serão aceites no sistema ETRS89. 

nima das legendas das peças gráficas que integram os IGT: 

Indicação do tipo de plano e respectiva designação; 
Designação da peça gráfica; 
Identificação da entidade pública responsável pelo plano; 
Identificação da cartografia de referência, nos seguintes moldes e de acordo com a 
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a e Edificado, actualizados sobre os ortofotomapas 

(cartografia de imagem) de Maio de 2009. São excluídas as restantes entidades (gabinetes 

de arquitectura, empresas, etc) que, para efeitos de actualização cartográfica deverão 

áficos, mediante as normas de referenciação e representação 

Os dados actualizados ou completados devem ser registados em temas separados utilizando 

anexo deve ser disponibilizado às entidades responsáveis pela elaboração dos IGT em 

A elaboração das peças gráficas que integram os IGT é feita em suporte digital e formato 

pecificações técnicas referidas no ponto anterior devendo ser, 

Nos processos de importação e integração de informação cartográfica proveniente de 

nicos a efectuar devem ser assegurados por técnicos 

competentes, supervisionados por um engenheiro geógrafo que, através de métodos 

matemáticos, assegurará o controlo de qualidade do produto final em termos de exactidão 

As peças gráficas devem ser, obrigatoriamente, georreferenciadas ao sistema ETRS89 (de 

o expressa do IGP) ou Datum 73, até 31 de Dezembro de 2010, data a 

uintes moldes e de acordo com a 
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Cartografia 1:10000 
Propriedade da CMSeixal 
Produzida por SOCARTO, Abril 
2002 
Data homologação: 09/2006  
Projecção de Hayford Gauss, 
Datum 73 
Exactidão posicional planimétrica: 
1,70 m 
 
 
 
 
 
ARTIGOS 9º E 11º -  Entrada em vigor
 
O presente DR entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica

procedimentos já iniciados à data da sua ent

 

a) Procedimentos relativos aos PDM relativamente aos quais a comissão de 

acompanhamento tenha já emitido o respectivo parecer final;

b) Procedimentos relativos aos PU e PP cujas propostas tenham sido apresentadas à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente, 

à data da entrada em vigor do presente Decreto Regulamentar, para efeitos de 

realização de conferência de serviço
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Cartografia 1:1000 Ortofotomapas 1:2000
Propriedade da CMSeixal e PT Propriedade da CMSeixal

Produzida por SOCARTO, Abril Produzida por SOCARTO, Abril 
2002 

Produzidos por ESTEREOFOTO, 
Maio 2009 

  
Projecção de Hayford Gauss, 
Datum 73 

Projecção de Hayford Gauss, 
Datum 73 

Exactidão posicional planimétrica: Exactidão posicional planimétrica: 
0,30 m 
 

Exactidão posicional planimétrica: 
0,30 m 
 

Entrada em vigor 

O presente DR entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica

procedimentos já iniciados à data da sua entrada em vigor, salvo seguintes excepções:

Procedimentos relativos aos PDM relativamente aos quais a comissão de 

acompanhamento tenha já emitido o respectivo parecer final; 

Procedimentos relativos aos PU e PP cujas propostas tenham sido apresentadas à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente, 

à data da entrada em vigor do presente Decreto Regulamentar, para efeitos de 

realização de conferência de serviço. 
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Ortofotomapas 1:2000 
Propriedade da CMSeixal 
Produzidos por ESTEREOFOTO, 

Projecção de Hayford Gauss, 

Exactidão posicional planimétrica: 

O presente DR entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e aplica-se aos 

rada em vigor, salvo seguintes excepções: 

Procedimentos relativos aos PDM relativamente aos quais a comissão de 

Procedimentos relativos aos PU e PP cujas propostas tenham sido apresentadas à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente, 

à data da entrada em vigor do presente Decreto Regulamentar, para efeitos de 
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CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS EXISTENTESCARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS EXISTENTESCARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS EXISTENTESCARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS EXISTENTES 

 

1111----    Edifícios em geralEdifícios em geralEdifícios em geralEdifícios em geral 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Edificações Construidas (área de implantação) EDIFICACOES_CONSTRUIDAS

Fachada confinante  FACHADA_CONFINANTE

Paredes Recuadas de Edifícios PAREDE_RECUADA_EDIF

Pilares de Casas PILAR_CASA

Chaminé  CHAMINE

Moinho  MOINHO

Farol  FAROL 

Igreja  IGREJA 

Capela  CAPELA

Chaminé (Simbolo) CHAMINE_SIMBOLO

Moinho (Simbolo) MOINHO_SIMBOLO

Farol (Simbolo) FAROL_SIMBOLO

Igreja (Simbolo) IGREJA_SIMBOLO

Capela (Simbolo) CAPELA_SIMBOLO

Edificações em Ruinas   EDIFICACOES_RUINAS

Edificações em Construção   EDIFICACOES_EM_CONST

Monumentos Públicos MONUMENTO

Edificações das Estações da CP EDIFICACOES_CP

Edificações de Portos EDIFICACOES_PORTOS

Edificações de Aeroportos EDIFICACOES_AEROPORTOS

Edificações Militares EDIFICACOES_MILITARES

Pavilhões PAVILHAO

Ponto mais Elevado das Construções - Cércea (texto) CERCEA_TEXTO

Ponto mais Elevado das Construções - Cércea (ponto) CERCEA_PONTO

Toponímia TOPONIMIA_EDIFICIOS

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipotipotipotipo    
EDIFICACOES_CONSTRUIDAS 

AREA polyline ou linestring única fechada
FACHADA_CONFINANTE 

LINEAR polyline ou linestring
PAREDE_RECUADA_EDIF 

LINEAR polyline ou linestring
PILAR_CASA 

AREA polyline ou linestring única fechada
CHAMINE 

AREA polyline ou linestring única fechada
MOINHO 

AREA polyline ou linestring única fechada
 

AREA polyline ou linestring única fechada
 

AREA polyline ou linestring única fechada
CAPELA 

AREA polyline ou linestring única fechada
CHAMINE_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
MOINHO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
FAROL_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
IGREJA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
CAPELA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
EDIFICACOES_RUINAS 

AREA polyline ou linestring única fechada
EDIFICACOES_EM_CONST 

AREA polyline ou linestring única fechada
MONUMENTO 

AREA polyline ou linestring única fechada
EDIFICACOES_CP 

AREA polyline ou linestring única fechada
EDIFICACOES_PORTOS 

AREA polyline ou linestring única fechada
EDIFICACOES_AEROPORTOS 

AREA polyline ou linestring única fechada
EDIFICACOES_MILITARES 

AREA polyline ou linestring única fechada
PAVILHAO 

AREA polyline ou linestring única fechada
CERCEA_TEXTO TEXTO Text (String única)
CERCEA_PONTO PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)
TOPONIMIA_EDIFICIOS 

TEXTO Text (String única)
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    de elemento gráficode elemento gráficode elemento gráficode elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

 

 

 

 

 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

Text (String única) 
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2222----    Outras EdificaçõesOutras EdificaçõesOutras EdificaçõesOutras Edificações 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Telheiros TELHEIRO

Telheiros (simbolo) TELHEIRO_SIMBOLO

Barracas BARRACA

Diagonal de Barraca*   DIAGONAL_BARRACA

Anexos ANEXO 

Lavadouros Públicos LAVADOURO_PUBLICO

Estufas ESTUFA

Toponímia TOPONIMIA_OUTRAS_EDIF

    

NOTA 1NOTA 1NOTA 1NOTA 1: A existência do elemento Diagonal de BarracaDiagonal de BarracaDiagonal de BarracaDiagonal de Barraca, não dispensa a apresentação do respectivo 

 

3333----    Números de PolíciaNúmeros de PolíciaNúmeros de PolíciaNúmeros de Polícia 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Nº de Policia N_POLICIA_TEXTO

Nº Lote N_LOTE_TEXTO

Nome Vivenda NOME_VIVENDA_TEXTO
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Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
TELHEIRO 

AREA polyline ou linestring única fechada
TELHEIRO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
BARRACA 

AREA polyline ou linestring única fechada
DIAGONAL_BARRACA 

LINEAR polyline ou linestring
 

AREA polyline ou linestring única fechada
LAVADOURO_PUBLICO 

AREA polyline ou linestring única fechada
ESTUFA 

AREA polyline ou linestring única fechada
TOPONIMIA_OUTRAS_EDIF 

TEXTO Text (String única)

, não dispensa a apresentação do respectivo polígonopolígonopolígonopolígono (layer Barraca) 

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico

N_POLICIA_TEXTO TEXTO Text (String única)

N_LOTE_TEXTO TEXTO Text (String única)

NOME_VIVENDA_TEXTO TEXTO Text (String única)
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 
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4444----    Equipamento UrbanoEquipamento UrbanoEquipamento UrbanoEquipamento Urbano 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Varandas, Esplanadas (Poligono) VARANDA_ESPLANADA

Sanitários Públicos (Polígono) SANITARIO_PUBLICO

Quiosques Fixos CTT (Símbolo) QUIOSQUE_CTT_SIMBOLO

Coretos CORETO

Acessos a Parq. Estac. Subterrâneos ACESSO_PARQ_ESTAC_SUBT

Passagens Superiores PASSAGEM_SUPERIOR

Passagens Inferiores PASSAGEM_INFERIOR

Portos e Estaleiros (Poligono) PORTO_ESTALEIRO

Cemitério (poligono) CEMITERIO

Cemitério  (simbolo) CEMITERIO_SIMBOLO

Recintos Militares (Poligono)  RECINTO_MILITAR

Alminha (simbolo) ALMINHA_SIMBOLO

Cruzeiro (simbolo) CRUZEIRO_SIMBOLO

Azenha (Polígono) AZENHA

Azenha (simbolo) AZENHA_SIMBOLO

Aterro Sanitário (Poligono) ATERRO_SANITARIO

Aterro Sanitário (simbolo) ATERRO_SANITARIO_SIMBOLO

Canteiros (Polígono) CANTEIRO

ETAR (Símbolo) ETAR_SIMBOLO

ETAR (Polígono) ETAR 

Paragem Autocarro (Símbolo) PARAGEM_AUTOCARRO_SIMBOLO

Abrigo Paragem Autocarro (Polígono) ABRIGO_PARAGEM_AUTOCARRO

Cabine Telefónica - PT (Símbolo) CABINE_TELEFON_SIMBOLO

Ecoponto (Símbolo) ECOPONTO_SIMBOLO

Depósito de Lixo (Símbolo) DEPO_LIXO_SIMBOLO

Banco em jardim ou calçada (Símbolo) BANCO_SIMBOLO

Marco do Correio (Símbolo) MARCO_CORREIO_SIMBOLO

Toponímia TOPONIMIA_EQUIP_URBANO
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Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
VARANDA_ESPLANADA 

AREA polyline ou linestring única fechada
SANITARIO_PUBLICO 

AREA polyline ou linestring única fechada
QUIOSQUE_CTT_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
CORETO 

AREA polyline ou linestring única fechada
ACESSO_PARQ_ESTAC_SUBT 

LINEAR polyline ou linestring
PASSAGEM_SUPERIOR 

LINEAR polyline ou linestring
PASSAGEM_INFERIOR 

LINEAR polyline ou linestring
PORTO_ESTALEIRO 

AREA polyline ou linestring única fechada
CEMITERIO 

AREA polyline ou linestring única fechada
CEMITERIO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
RECINTO_MILITAR 

AREA polyline ou linestring única fechada
ALMINHA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
CRUZEIRO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
AZENHA 

AREA polyline ou linestring única fechada
AZENHA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ATERRO_SANITARIO 

AREA polyline ou linestring única fechada
ATERRO_SANITARIO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
CANTEIRO 

AREA polyline ou linestring única fechada
ETAR_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  

AREA polyline ou linestring única fechada
PARAGEM_AUTOCARRO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ABRIGO_PARAGEM_AUTOCARRO 

AREA polyline ou linestring única fechada
CABINE_TELEFON_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ECOPONTO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
DEPO_LIXO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
BANCO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
MARCO_CORREIO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
TOPONIMIA_EQUIP_URBANO 

TEXTO Text (String única)
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

 

 

 

 

Text (String única) 
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5555----DetalhesDetalhesDetalhesDetalhes 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Depósitos  DEPOSITO

Depósitos Elevados DEPOSITO_ELEVADO

Silos  SILO 

Condutas CONDUTA

Eiras  EIRA 

Poços POCO 

Chafariz (simbolo) CHAFARIZ_SIMBOLO

Fontanário (simbolo) FONTANARIO_SIMBOLO

Tanques TANQUE

Piscinas PISCINA

Torres Metálicas ou Betão (base de implantação) TORRE_METALICA_BETAO

Torres Metálicas ou Betão (simbolo) TORRE_METAL_BETAO_SIMBOLO

Antena (simbolo) ANTENA_SIMBOLO

Escadas de Casas (Polígono) ESCADA_EDIF

Poste de iluminação pública (símbolo) POSTE_ILUMIN_PUB_SIMBOLO

Candeeiro de iluminação (símbolo) CANDEEIRO_ILUMIN_SIMBOLO

Poste telefónico (símbolo) POSTE_TELEFONE_SIMBOLO

Poste de electricidade (MT/BT) (símbolo) POSTE_ELECTRICID_SIMBOLO

Pilar (Símbolo) PILAR_SIMBOLO

Rampa de acesso RAMPA_ACESSO_LINHA

Rampa de acesso (Polìgono) RAMPA_ACESSO

Caleira CALEIRA

Armário – Telefones (Símbolo) ARMARIO_TELEFONE_SIMBOLO

Posto de transformação POSTO_TRANSFORMACAO

Cabo aéreo de transporte de electricidade CABO_AEREO_ELECTRICIDADE

Conduta subterrânea de transporte de electricidade CONDUTA_SUBT_ ELECTRICIDADE

Cont. pág. seguinte 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
DEPOSITO 

AREA polyline ou linestring única fechada
DEPOSITO_ELEVADO 

AREA polyline ou linestring única fechada

AREA polyline ou linestring única fechada
CONDUTA 

LINEAR polyline ou linestring

AREA polyline ou linestring única fechada

AREA polyline ou linestring única fechada
CHAFARIZ_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
FONTANARIO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
TANQUE 

AREA polyline ou linestring única fechada
PISCINA 

AREA polyline ou linestring única fechada
TORRE_METALICA_BETAO 

AREA polyline ou linestring única fechada
TORRE_METAL_BETAO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ANTENA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ESCADA_EDIF 

AREA polyline ou linestring única fechada
POSTE_ILUMIN_PUB_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
CANDEEIRO_ILUMIN_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
POSTE_TELEFONE_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
POSTE_ELECTRICID_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
PILAR_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
RAMPA_ACESSO_LINHA 

LINEAR polyline ou linestring
RAMPA_ACESSO 

AREA polyline ou linestring única fechada
CALEIRA 

LINEAR polyline ou linestring
ARMARIO_TELEFONE_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell 
POSTO_TRANSFORMACAO 

AREA polyline ou linestring única fechada
CABO_AEREO_ELECTRICIDADE 

LINEAR polyline ou linestring
CONDUTA_SUBT_ ELECTRICIDADE 

LINEAR polyline ou linestring
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16 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

 

 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

 

 

polyline ou linestring única fechada 

 

 

 

 

 

ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

ou linestring 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL
CÂMARA MUNICIPAL

Gabinete SIG

 

 

Cont. pág. anterior 
Quadro eléctrico (Símbolo) QUADRO_ELECTRICO_SIMBOLO

Semáforos (Símbolo) SEMAFORO_SIMBOLO

Armário de Semáforos (Símbolo) ARMARIO_SEMAFORO_SIMBOLO

Outra sinalização, Placares, Mupis (Símbolo) SINAL_PLACAR_MUPI_SIMBOLO

Limite de Lote (polígono) LIMITE_LOTE

Portas (vão) PORTA_VAO

Toponímia  TOPONIMIA_DETALHES

 

NOTA 1NOTA 1NOTA 1NOTA 1: A existência do elemento rampa_acesso_simbolorampa_acesso_simbolorampa_acesso_simbolorampa_acesso_simbolo, não dispensa a apresentação do respectivo 
 

6666----MurosMurosMurosMuros 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Parede em Ruinas PAREDE_RUINA

Muro de Suporte (Símbolo) MURO_SUPORTE_SIMBOLO

Muros de Suporte MURO_SUPORTE

Muros com jorramento, Muralhas MURO_JORRAM_MURALHA

Muros simples MURO_SIMPLES

Muros de Pedra Solta MURO_PEDRA_SOLTA

Muros com Gradeamento MURO_GRADEAMENTO

Sebes e Vedações Diversas SEBE_VEDACAO

 
7777----Obras de ArteObras de ArteObras de ArteObras de Arte 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Pontes PONTE 

Túneis TUNEL 

Aquedutos AQUEDUTO

Viadutos VIADUTO

Diques DIQUE 

Sapatas de Pontes e Aquedutos SAPATA_PONTE_AQUEDUTO

Toponimia  TOPONIMIA_OBRAS_ARTE

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

QUADRO_ELECTRICO_SIMBOLO 
PONTUAL bloco ou cell  

SEMAFORO_SIMBOLO 
PONTUAL bloco ou cell  

ARMARIO_SEMAFORO_SIMBOLO 
PONTUAL bloco ou cell  

SINAL_PLACAR_MUPI_SIMBOLO 
PONTUAL bloco ou cell  

LIMITE_LOTE 
AREA polyline ou linestring única fechada

PORTA_VAO 
LINEAR polyline ou linestring

TOPONIMIA_DETALHES 
TEXTO Text (String única)

, não dispensa a apresentação do respectivo polígonopolígonopolígonopolígono (layer rampa_acesso) 

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipotipotipotipo    de elemento gráficode elemento gráficode elemento gráficode elemento gráfico
PAREDE_RUINA 

LINEAR polyline ou linestring
MURO_SUPORTE_SIMBOLO 

LINEAR OU PONTUAL polyline, linestring, bloco ou cell
MURO_SUPORTE 

LINEAR polyline ou linestring
MURO_JORRAM_MURALHA 

LINEAR polyline ou linestring
MURO_SIMPLES 

LINEAR polyline ou linestring
MURO_PEDRA_SOLTA 

LINEAR polyline ou linestring
MURO_GRADEAMENTO 

LINEAR polyline ou linestring
SEBE_VEDACAO 

LINEAR polyline ou linestring

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
 

LINEAR polyline ou linestring
 

LINEAR polyline ou linestring
AQUEDUTO 

LINEAR polyline ou linestring
VIADUTO 

LINEAR polyline ou linestring

LINEAR polyline ou linestring
SAPATA_PONTE_AQUEDUTO 

LINEAR polyline ou linestring
TOPONIMIA_OBRAS_ARTE 

TEXTO Text (String única)
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polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

de elemento gráficode elemento gráficode elemento gráficode elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline, linestring, bloco ou cell 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

ou linestring 

polyline ou linestring 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

Text (String única) 
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Gabinete SIG

 

 

 

8888----Rede RodoviáriaRede RodoviáriaRede RodoviáriaRede Rodoviária 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Autoestradas e Vias Rápidas AUTOESTRADA_VIA_RAPIDA

Estradas Nacionais ESTRADA_NACIONAL

Outras Estradas Asfaltadas e Calcetadas - acesso a viaturas ESTRADAS_VIATURAS

Estradas de Macadame e Terra Batida ESTRADA_TERRA_BATIDA

ciclovias CICLOVIA

vias de acesso pedonal VIA_ACESSO_PEDONAL

Veredas VEREDA

Escadas na Via Pública (Degraus) ESCADA_VIA_PUBLICA

Passeios (lancis) e Placas Separadoras LANCIL_PLACA_SEPARADORA

Lugares de estacionamento ESTACIONAMENTO_POLIGONO

Autoestradas (texto) AUTOESTRADA_TEXTO

Avenidas (texto) AVENIDA_TEXTO

Praças, Largos, Estradas, Cais, Alamedas Parques, Paradas, 

Estações, Docas (texto) 

PRACA_LARGO_ESTRADA_TEXTO

Rotundas, Tapadas, Terreiros (texto) ROTUNDA_TEXTO

Ruas e Outros Tipos de Vias (texto) RUA_TEXTO

Travessas, Becos, Impasses, Escadas e Vielas (texto) TRAVESSA_BECO_TEXTO

Estação de Serviço  (simbolo) ESTACAO_SERVICO_SIMBOLO

Estação de Serviço  (Polígono) ESTACAO_SERVICO

Marco Quilométrico (simbolo) MARCO_KM_SIMBOLO

Marco Quilométrico (Texto) MARCO_KM_TEXTO

Sinalização vertical de trânsito SINAL_VERTICAL

Sinalização horizontal de trânsito SINAL_HORIZ

 
 
 
 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
AUTOESTRADA_VIA_RAPIDA 

LINEAR polyline ou linestring
ESTRADA_NACIONAL 

LINEAR polyline ou linestring
ESTRADAS_VIATURAS 

LINEAR polyline ou linestring
ESTRADA_TERRA_BATIDA 

LINEAR polyline ou linestring
CICLOVIA 

LINEAR polyline ou linestring
VIA_ACESSO_PEDONAL 

LINEAR polyline ou linestring
VEREDA 

LINEAR polyline ou linestring
ESCADA_VIA_PUBLICA 

LINEAR polyline ou linestring
LANCIL_PLACA_SEPARADORA 

LINEAR polyline ou linestring
ESTACIONAMENTO_POLIGONO 

AREA polyline ou linestring única fechada
AUTOESTRADA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
AVENIDA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
PRACA_LARGO_ESTRADA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
ROTUNDA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
RUA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
TRAVESSA_BECO_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
ESTACAO_SERVICO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ESTACAO_SERVICO 

AREA polyline ou linestring única fechada
MARCO_KM_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell 
MARCO_KM_TEXTO 

TEXTO Text (String única)

SINAL_VERTICAL 
PONTUAL bloco ou cell 

SINAL_HORIZ 
PONTUAL bloco ou cell 
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 
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9999----Eixos de viaEixos de viaEixos de viaEixos de via 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Eixo de Via EIXO_VIA

 
 
10101010----Rede FerroviáriaRede FerroviáriaRede FerroviáriaRede Ferroviária 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Caminhos de Ferro (Carris) CARRIS_CP

Passagens de Nível PASSAGEM_NIVEL

Pilar de Passagem de Nível (simbolo) PILAR_PASSAGEM_NIVEL_SIMBOLO

Marco Quilométrico (Texto) MARCO_KM_CP_TEXTO

 

11111111----Parques de DiversõesParques de DiversõesParques de DiversõesParques de Diversões 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Estádios (poligono) ESTADIO

Recintos Desportivos (poligono) RECINTO_DESPORTIVO

Parques de Diversão  (poligono) PARQUE_DIVERSOES

Parques de Campismo  (poligono) PARQUE_CAMPISMO

Toponímia  TOPO_PARQ_DIVERSOES

 

12121212----Parques e VegetaçãoParques e VegetaçãoParques e VegetaçãoParques e Vegetação 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Jardim (simbolo) JARDIM_SIMBOLO

Parques e Jardins (Polígono) PARQUE_JARDIM

Delimitação de áreas verdes (Polígono) DELIM_AREA_VERDE

Árvore Isolada em Arruamento ou Árvore de Grande Porte-

isolada (simbolo) 

ARVORE_ISOLADA_SIMBOLO

Área Agrícola em geral (Polígono) AREA_AGRICOLA_GERAL

Matos e Incultos (Polígono) MATO_INCULTO

Área Florestal em geral (Polígono) AREA_FLORESTAL_GERAL

Toponímia TOPO_PARQUE_VEGETACAO

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico

EIXO_VIA LINEAR polyline ou linestring

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
CARRIS_CP 

LINEAR polyline ou linestring
PASSAGEM_NIVEL 

LINEAR polyline ou linestring
PILAR_PASSAGEM_NIVEL_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
MARCO_KM_CP_TEXTO 

TEXTO Text (String única)

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipotipotipotipo    de elemento gráficode elemento gráficode elemento gráficode elemento gráfico
ESTADIO 

AREA polyline ou linestring única fechada
RECINTO_DESPORTIVO 

AREA polyline ou linestring única fechada
PARQUE_DIVERSOES 

AREA polyline ou linestring única fechada
PARQUE_CAMPISMO 

AREA polyline ou linestring única fechada
TOPO_PARQ_DIVERSOES 

TEXTO Text (String única)

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
JARDIM_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
PARQUE_JARDIM 

AREA polyline ou linestring única fechada
DELIM_AREA_VERDE 

AREA polyline ou linestring única fechada
ARVORE_ISOLADA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
AREA_AGRICOLA_GERAL 

AREA polyline ou linestring única fechada
MATO_INCULTO 

AREA polyline ou linestring única fechada
AREA_FLORESTAL_GERAL 

AREA polyline ou linestring única fechada
TOPO_PARQUE_VEGETACAO 

TEXTO Text (String única)

-26 

19 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

de elemento gráficode elemento gráficode elemento gráficode elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 
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CÂMARA MUNICIPAL

Gabinete SIG

 

 

 
 
 
 

13131313----    Orografia e Orografia e Orografia e Orografia e GeologiaGeologiaGeologiaGeologia 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Combros - Crista COMBRO_CRISTA

Combros - Crista (sÍmbolo) COMBRO_CRISTA_SIMBOLO

Base de combros COMBRO_BASE

Topo de Taludes TALUDE_TOPO

Topo de Taludes (Símbolo) TALUDE_TOPO_SIMBOLO

Base de Taludes TALUDE_BASE

Arreiros, Pedreiras e Minas (poligono) AREEIRO_PEDREIRA_MINA

Pedreira  (simbolo) PEDREIRA_SIMBOLO

Mina  (simbolo) MINA_SIMBOLO

Praias e Dunas  (polÍgono) PRAIA_DUNA

Areal  (simbolo) AREAL_SIMBOLO

Duna  (simbolo) DUNA_SIMBOLO

Rocha  (simbolo) ROCHAS_SIMBOLO

Toponímia  TOPONIMIA_OROGRAFIA

    

14141414----    HidrografiaHidrografiaHidrografiaHidrografia 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Oceanos,Rios, Rias, Ribeiros, Ribeiras RIO_RIBEIRO_A

Linhas de Água LINHA_AGUA

Oceanos e Rios Grandes (Texto) OCEANO_RIO_TEXTO

Rios Médios (Texto) RIO_MEDIO_TEXTO

Rios Pequenos (Texto) RIO_PEQUENO_TEXTO

Ribeiros (Texto) RIBEIRO_A_TEXTO

Canais a Céu Aberto, Valas, Valetas CANAL_CEU_ABERTO_VALA

Cont. pág. seguinte 

 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
COMBRO_CRISTA 

LINEAR polyline ou linestring
COMBRO_CRISTA_SIMBOLO 

LINEAR OU PONTUAL polyline, linestring, bloco ou cell
COMBRO_BASE 

LINEAR polyline ou linestring
TALUDE_TOPO 

LINEAR polyline ou linestring
TALUDE_TOPO_SIMBOLO 

LINEAR OU PONTUAL polyline, linestring, bloco ou cell
TALUDE_BASE 

LINEAR polyline ou linestring
AREEIRO_PEDREIRA_MINA 

AREA polyline ou linestring única fechada
PEDREIRA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
MINA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
PRAIA_DUNA 

AREA polyline ou linestring única fechada
AREAL_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
DUNA_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
ROCHAS_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
TOPONIMIA_OROGRAFIA 

TEXTO Text (String única)

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico

RIO_RIBEIRO_A LINEAR polyline ou linestring
LINHA_AGUA 

LINEAR polyline ou linestring
OCEANO_RIO_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
RIO_MEDIO_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
RIO_PEQUENO_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
RIBEIRO_A_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
CANAL_CEU_ABERTO_VALA 

LINEAR polyline ou linestring
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline, linestring, bloco ou cell 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline, linestring, bloco ou cell 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

polyline ou linestring 
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Cont. pág. anterior  

 Baia (poligono envolvente) BAIA 

Áreas Pantanosas, Lodaçais, Terreno Inundavel,Sapal (Polígono) PANTANO_SAPAL_LODO

Lagoa, Albufeira ALBUFEIRA_LAGOA

Lago de jardim LAGO 

Toponímia TOPONIMIA_HIDROGRAFIA

 

15151515----    Elementos de GeodesiaElementos de GeodesiaElementos de GeodesiaElementos de Geodesia 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Vértice Geodésico (simbolo) VG_SIMBOLO

Cotas dos Vértices Geodésicos (Texto) VG_COTA_TEXTO

Vértice de Triangulação (simbolo) VTRI_SIMBOLO

Cotas dos Vértices de Triangulação (Texto)  VTRI_COTA_TEXTO

Vértice de Poligonação (simbolo) VPOL_SIMBOLO

Cotas dos Vértices de Poligonação (Texto) VPOL_COTA_TEXTO

Marca de Nivelamento (simbolo) MNIV_SIMBOLO

Marco de Propriedade (símbolo) MPROP_SIMBOLO

Marco de Propriedade (texto) MPROP_TEXTO

Cotas das Marcas de Nivelamento (Texto) MNIV_COTA_TEXTO

Identificação de Vértices Geodésicos (Texto) VG_NOME_TEXTO

 

16161616----    AltimetriaAltimetriaAltimetriaAltimetria 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Curvas de Nível Secundárias CURVA_NIVEL_SECUNDARIA

Curvas de Nível Mestras CURVA_NIVEL_MESTRA

Toponimia das Mestras (Texto) INDICE_CURVA_NIVEL_MESTRA

Cotas de Soleira (ponto) COTA_SOLEIRA_PONTO

Cotas de Soleira (texto) COTA_SOLEIRA_TEXTO

Pontos Cotados (Pontos) PONTO_COTA_TERRENO_PONTO

Pontos Cotados (Texto) PONTO_COTA_TERRENO_TEXTO

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

  

AREA polyline ou linestring única fechada
PANTANO_SAPAL_LODO 

AREA polyline ou linestring única fechada
ALBUFEIRA_LAGOA 

AREA polyline ou linestring única fechada

AREA polyline ou linestring única fechada

TOPONIMIA_HIDROGRAFIA 
TEXTO Text (String única)

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
VG_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
VG_COTA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
VTRI_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
VTRI_COTA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
VPOL_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
VPOL_COTA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
MNIV_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
MPROP_SIMBOLO 

PONTUAL bloco ou cell  
MPROP_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
MNIV_COTA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
VG_NOME_TEXTO 

TEXTO Text (String única)

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
CURVA_NIVEL_SECUNDARIA 

LINEAR polyline, linestring ou curve
CURVA_NIVEL_MESTRA 

LINEAR polyline, linestring ou curve
INDICE_CURVA_NIVEL_MESTRA 

TEXTO Text (String única)
COTA_SOLEIRA_PONTO 

PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)
COTA_SOLEIRA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
PONTO_COTA_TERRENO_PONTO 

PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)
PONTO_COTA_TERRENO_TEXTO 

TEXTO Text (String única)
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polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

Text (String única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

Text (String única) 

única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline, linestring ou curve 

linestring ou curve 

Text (String única) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

(String única) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

Text (String única) 
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17171717----    Limites administrativosLimites administrativosLimites administrativosLimites administrativos 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Limite do Concelho LIMITE_CONCELHO

Toponímia do Concelho TOPONIMIA_CONCELHO

Limite das Freguesias LIMITE_FREGUESIA

Toponímia das Freguesias TOPONIMIA_FREGUESIA

Limite das Cidades LIMITE_CIDADE

Toponimia das Cidades TOPONIMIA_CIDADE

Toponimia  de Povoações e Lugares TOPONIMIA_LUGAR

Limite de vila LIMITE_VILA

Toponímia de vila TOPONIMIA_VILA

Limites das Zonas Protegidas LIMITE_ZONA_PROTEGIDA

Toponimia das Zonas Protegidas TOPONIMIA_ZONA_PROTEGIDA

Códigos do INE (Texto) CODIGO_INE_TEXTO

 

18181818----    Elementos de Produção da PlantaElementos de Produção da PlantaElementos de Produção da PlantaElementos de Produção da Planta 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Limite da Planta LIMITE_PLANTA

Elementos de produção (Texto) ELEM_PRODUCAO_PLANTA_TEXTO

 

 

 

19191919----    Águas ResiduaisÁguas ResiduaisÁguas ResiduaisÁguas Residuais     

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Colector doméstico projectado COLECTOR_DOMESTICO_P

Colector doméstico existente COLECTOR_DOMESTICO_E

Colector pluvial existente COLECTOR_PLUVIAL_EXI

Colector pluvial projectado COLECTOR_PLUVIAL_PRO

Colector unitário existente COLECTOR_UNITARIO_EX

Cont. pág. seguinte 
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layer namelayer namelayer namelayer name    tipotipotipotipo    de entidadede entidadede entidadede entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
LIMITE_CONCELHO 

LINEAR polyline ou linestring
TOPONIMIA_CONCELHO 

TEXTO Text (String única)
LIMITE_FREGUESIA 

LINEAR polyline ou linestring
TOPONIMIA_FREGUESIA 

TEXTO Text (String única)
LIMITE_CIDADE 

LINEAR polyline ou linestring
TOPONIMIA_CIDADE 

TEXTO Text (String única)
TOPONIMIA_LUGAR 

TEXTO Text (String única)
LIMITE_VILA 

LINEAR polyline ou linestring
TOPONIMIA_VILA 

TEXTO Text (String única)
LIMITE_ZONA_PROTEGIDA 

LINEAR polyline ou linestring
TOPONIMIA_ZONA_PROTEGIDA 

TEXTO Text (String única)
CODIGO_INE_TEXTO 

TEXTO Text (String única)

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
LIMITE_PLANTA 

AREA polyline ou linestring única fechada
ELEM_PRODUCAO_PLANTA_TEXTO 

TEXTO Text (String única)

  

  

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
COLECTOR_DOMESTICO_PROJECTADO 

LINEAR polyline ou linestring
COLECTOR_DOMESTICO_EXISTENTE 

LINEAR polyline ou linestring
COLECTOR_PLUVIAL_EXISTENTE 

LINEAR polyline ou linestring
COLECTOR_PLUVIAL_PROJECTADO 

LINEAR polyline ou linestring
COLECTOR_UNITARIO_EXISTENTE 

LINEAR polyline ou linestring
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

Text (String única) 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

(String única) 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

polyline ou linestring 

Text (String única) 

Text (String única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

Text (String única) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 
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Cont. pág. anterior  

Ramal doméstico existente RAMAL_DOMESTICO_EXIS

Ramal doméstico projectado RAMAL_DOMESTICO_PROJ

Ramal pluvial existente RAMAL_PLUVIAL_EXISTE

Ramal pluvial projectado RAMAL_PLUVIAL_PROJEC

Câmara de ligação de ramal doméstico existente CAMARA_LIGACAO_RAMAL

Câmara de ligação de ramal doméstico projectado CAMARA_LIGACAO_RAMAL

Câmara de ligação de ramal pluvial existente CAMARA_LIGACAO_RAMAL

Câmara de ligação de ramal pluvial projectado CAMARA_LIGACAO_RAMAL

Câmara de visita a colector pluvial existente CAMARA_VISITA_PLUVIA

Câmara de visita a colector pluvial projectado CAMARA_VISITA_PLUVIA

Câmara de visita a colector doméstico existente CAMARA_VISITA_DOMEST

Câmara de visita a colector doméstico projectado CAMARA_VISITA_DOMEST

Câmara de visita a colector unitário existente CAMARA_VISITA_UNITAR

Câmara de visita de corrente de varrer doméstico existente CAMARA_VISITA_VARRER

Câmara de visita de corrente de varrer doméstico projectado CAMARA_VISITA_VARRER

Emissário ou interceptor doméstico existente EMISSARIO_INTERCEPTOR_DOMESTICO_EXISTENTE

Emissário ou interceptor doméstico projectado EMISSARIO_INTERCEPTOR_DOMESTICO_PROJECTADO

Emissário ou interceptor pluvial existente EMISSARIO_INTERCEPTOR_PLUVIAL_EXISTENTE

Emissário ou interceptor pluvial projectado EMISSARIO_INTERCEPTOR_PLUVIAL_PROJECTADO

By-pass BY-PASS

Conduta elevatória existente CONDUTA_ELEVATORIA_AR_EXISTENTE

Conduta elevatória projectado CONDUTA_ELEVATORIA_AR_PROJECTADO

Túnel existente TUNEL_AGUA_RESIDUAL_EXISTENTE

Túnel projectado TUNEL_AGUA_RESIDUAL_PROJECTADO

Sarjeta existente SARJETA_EXISTENTE

Sarjeta projectado SARJETA_PROJECTADO

Sumidouro simples existente SUMIDOURO_SIMPLES_EXISTENTE

Sumidouro simples projectado SUMIDOURO_SIMPLES_PROJECTADO

Sumidouro misto existente SUMIDOURO_MISTO_EXISTENTE

Cont. pág. seguinte  
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RAMAL_DOMESTICO_EXISTENTE 

LINEAR polyline ou linestring
RAMAL_DOMESTICO_PROJECTADO 

LINEAR polyline ou linestring
RAMAL_PLUVIAL_EXISTENTE 

LINEAR polyline ou linestring
RAMAL_PLUVIAL_PROJECTADO 

LINEAR polyline ou linestring
CAMARA_LIGACAO_RAMAL_DOMESTICO_EXISTENTE 

PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)
CAMARA_LIGACAO_RAMAL_DOMESTICO_PROJECTADO 

PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)
CAMARA_LIGACAO_RAMAL_PLUVIAL_EXISTENTE 

PONTUAL 
bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_LIGACAO_RAMAL_PLUVIAL_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_PLUVIAL_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_PLUVIAL_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_DOMESTICO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_DOMESTICO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_UNITARIO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_VARRER_DOMESTICO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CAMARA_VISITA_VARRER_DOMESTICO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

EMISSARIO_INTERCEPTOR_DOMESTICO_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

EMISSARIO_INTERCEPTOR_DOMESTICO_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

EMISSARIO_INTERCEPTOR_PLUVIAL_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

EMISSARIO_INTERCEPTOR_PLUVIAL_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

PASS 
LINEAR polyline ou linestring

CONDUTA_ELEVATORIA_AR_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

CONDUTA_ELEVATORIA_AR_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

TUNEL_AGUA_RESIDUAL_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

TUNEL_AGUA_RESIDUAL_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

SARJETA_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

SARJETA_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

SUMIDOURO_SIMPLES_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

SUMIDOURO_SIMPLES_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

SUMIDOURO_MISTO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)
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polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

string (1 vértice) 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 
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Cont. pág. anterior 
Sumidouro misto projectado SUMIDOURO_MISTO_PROJECTADO

Ponto de descarga existente PONTO_DESCARGA_EXISTENTE

Ponto de descarga projectado PONTO_DESCARGA_PROJECTADO

Descarregador existente DESCARREGADOR_EXISTENTE

Descarregador projectado DESCARREGADOR_PROJECTADO

Fossa séptica existente FOSSA_SEPTICA_EXISTENTE

Fossa séptica projectado FOSSA_SEPTICA_PROJECTADO

Poço absorvente existente POCO_ABSORVENTE_EXISTENTE

Poço absorvente projectado POCO_ABSORVENTE_ PROJECTADO

Bomba existente BOMBA_EXISTENTE

Bomba projectado BOMBA_PROJECTADO

Limite de zona de saneamento existente LIMITE_ZONA_SANEAMENTO_EXISTENTE

Limite de zona de saneamento projectado LIMITE_ZONA_SANEAMENTO _PROJECTADO

Limite de bacia de drenagem existente LIMITE_BACIA_DRENAGEM_EXISTENTE

Limite de bacia de drenagem projectado LIMITE_BAC

Limite de bacia de retenção existente LIMITE_BACIA_RETENCAO_EXISTENTE

Limite de bacia de retenção programado LIMITE_BACIA_RETENCAO_PROGRAMADO

ETAR existente ESTACAO_TRATAMENTO_AR_EXISTENTE

ETAR projectado ESTACAO_TRATAMENTO_AR_PROJECTADO

Estação elevatória águas residuais existente ESTACAO_ELEVATORIA_AR_EXISTENTE

Estação elevatória águas residuais projectado  ESTACAO_ELEVATORIA_AR_PROJECTADO

Tampas de caixas/acesso - função desconhecida (Símbolo) 

 

TAMPA_DESCONHECIDO_SIMBOLO

 

 
20202020----    Abastecimento de ÁguaAbastecimento de ÁguaAbastecimento de ÁguaAbastecimento de Água     

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Conduta adutora gravítica projectado CONDUTA_ADUTORA_GRAVITICA_PROJECTADO

Conduta adutora gravítica existente CONDUTA_ADUTORA_GRAVITICA_EXISTENTE

Conduta de distribuição projectado CONDUTA_DISTRIBUIDORA_PROJECTADO

Cont. pág.  seguinte 
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SUMIDOURO_MISTO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

PONTO_DESCARGA_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

PONTO_DESCARGA_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

DESCARREGADOR_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring 

DESCARREGADOR_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

FOSSA_SEPTICA_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

FOSSA_SEPTICA_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

POCO_ABSORVENTE_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

POCO_ABSORVENTE_ PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

BOMBA_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

BOMBA_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

LIMITE_ZONA_SANEAMENTO_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

LIMITE_ZONA_SANEAMENTO _PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

LIMITE_BACIA_DRENAGEM_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

LIMITE_BACIA_DRENAGEM _PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

LIMITE_BACIA_RETENCAO_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

LIMITE_BACIA_RETENCAO_PROGRAMADO 
LINEAR polyline ou linestring

ESTACAO_TRATAMENTO_AR_EXISTENTE 
AREA polyline ou linestring única fechada

ESTACAO_TRATAMENTO_AR_PROJECTADO 
AREA polyline ou linestring única fechada

ESTACAO_ELEVATORIA_AR_EXISTENTE 
AREA polyline ou linestring única fechada

ESTACAO_ELEVATORIA_AR_PROJECTADO 
AREA polyline ou linestring única fechada

TAMPA_DESCONHECIDO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)

  

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
CONDUTA_ADUTORA_GRAVITICA_PROJECTADO 

LINEAR polyline ou linestring
CONDUTA_ADUTORA_GRAVITICA_EXISTENTE 

LINEAR polyline ou linestring
CONDUTA_DISTRIBUIDORA_PROJECTADO 

LINEAR polyline ou linestring
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bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 
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Cont. pág. anterior 
Conduta de distribuição existente CONDUTA_DISTRIBUIDORA_EXISTENTE

Conduta elevatória projectado CONDUTA_ELEVATORIA_AGUA_PROJECTADO

Conduta elevatória existente CONDUTA_ELEVATORIA_AGUA_EXISTENTE

Ramal de ligação existente RAMAL_LIG_AGUA_EXISTENTE

Ramal de ligação projectado RAMAL_LIG_AGUA_PROJECTADO

Tubagem em caleira existente TUB_CALEIRA_EXISTENTE

Tubagem em caleira projectado TUB_CALEIRA_PROJECTADO

Válvula de seccionamento existente VALVULA_SECCIONAMENTO_EXISTENTE

Válvula de seccionamento projectado VALVULA_SECCIONAMENTO_PROJECTADO

Válvula de seccionamento de ramal existente VALVULA_SECC_RAMAL_EXISTENTE

Válvula de seccionamento de ramal projectado VALVULA_SECC_RAMAL_PROJECTADO

Válvula de retenção existente VALVULA _RETENCAO_EXISTENTE

Válvula de retenção projectado VALVULA _RETENCAO_PROJECTADO

Redutor de pressão existente REDUTOR_PRESSAO_EXISTENTE

Redutor de pressão projectado REDUTOR_PRESSAO_PROJECTADO

Válvula de descarga existente VALVULA_DESCARGA_EXISTENTE

Válvula de descarga projectado VALVULA_DESCARGA_PROJECTADO

Ventosa existente VENTOSA_EXISTENTE

Ventosa projectado VENTOSA_PROJECTADO

Medidor de caudal existente MEDIDOR_CAUDAL_EXISTENTE

Medidor de caudal projectado MEDIDOR_CAUDAL_PROJECTADO

Boca de rega, lavagem ou de incêndio existente BOCA_REGA_LAV_INCENDIO_EXISTENTE

Boca de rega, lavagem ou de incêndio projectado BOCA_REGA_LAV_INCENDIO_PROJECTADO

Marco de incêndio existente MARCO_INCENDIO_EXISTENTE

Marco de incêndio projectado MARCO_INCENDIO_PROJECTADO

Cruzamento com ligação CRUZAMENTO_COM_LIGACAO

Cruzamento sem ligação CRUZAMENTO_SEM_LIGACAO

Junta cega JUNTA CEGA

Limite de zona de abastecimento existente LIMITE_ZONA_ABASTECIMENTO_EXISTENTE

Cont. pág. Seguinte 
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CONDUTA_DISTRIBUIDORA_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

CONDUTA_ELEVATORIA_AGUA_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

CONDUTA_ELEVATORIA_AGUA_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

RAMAL_LIG_AGUA_EXISTENTE 
PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)

RAMAL_LIG_AGUA_PROJECTADO 
PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 

TUB_CALEIRA_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring

TUB_CALEIRA_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

VALVULA_SECCIONAMENTO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VALVULA_SECCIONAMENTO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VALVULA_SECC_RAMAL_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring

VALVULA_SECC_RAMAL_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VALVULA _RETENCAO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VALVULA _RETENCAO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

REDUTOR_PRESSAO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

REDUTOR_PRESSAO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VALVULA_DESCARGA_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VALVULA_DESCARGA_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VENTOSA_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

VENTOSA_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

MEDIDOR_CAUDAL_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring 

MEDIDOR_CAUDAL_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

BOCA_REGA_LAV_INCENDIO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

BOCA_REGA_LAV_INCENDIO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

MARCO_INCENDIO_EXISTENTE 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

MARCO_INCENDIO_PROJECTADO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CRUZAMENTO_COM_LIGACAO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

CRUZAMENTO_SEM_LIGACAO 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 

JUNTA CEGA 
PONTUAL 

bloco, cell ou linestring (1 vértice)

LIMITE_ZONA_ABASTECIMENTO_EXISTENTE 
LINEAR polyline ou linestring
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polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

polyline ou linestring 

polyline ou linestring 

, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

polyline ou linestring 
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Cont. pág. anterior 
Limite de zona de abastecimento projectado LIMITE_ZONA_ABASTECIMENTO_PROJECTADO

Estação elevatória existente ESTACAO_ELEVATORIA_AGUA_EXISTENTE

Estação elevatória projectado ESTACAO_ELEVATORIA_AGUA_PROJECTADO

Estação de tratamento água existente ESTACAO_TRATAMENTO_AGUA_EXISTENTE

Estação de tratamento água projectado ESTACAO_TRATAMENTO_AGUA_PROJECTADO

Reservatório existente RESERVATORIO_EXISTENTE

Reservatório projectado RESERVATORIO_PROJECTADO

Tampas de caixas/acesso - função desconhecida  

 

TAMPA_DESCONHECIDO_SIMBOLO

 

 

NOTA 1NOTA 1NOTA 1NOTA 1: Qualquer entidade recolhida que não se enquadre nesta estrutura de dados pode ser adicionada à mesma desde que exista a 

elemento gráfico    
 

    

    

    

        

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

LIMITE_ZONA_ABASTECIMENTO_PROJECTADO 
LINEAR polyline ou linestring

ESTACAO_ELEVATORIA_AGUA_EXISTENTE 
AREA polyline ou linestring única fechada

ESTACAO_ELEVATORIA_AGUA_PROJECTADO 
AREA polyline ou linestring única fechada

ESTACAO_TRATAMENTO_AGUA_EXISTENTE 
AREA polyline ou linestring única fechada

ESTACAO_TRATAMENTO_AGUA_PROJECTADO 
AREA polyline ou linestring única fechada

RESERVATORIO_EXISTENTE 
AREA polyline ou linestring única fechada

RESERVATORIO_PROJECTADO 
AREA polyline ou linestring única fechada

TAMPA_DESCONHECIDO_SIMBOLO 

PONTUAL bloco, cell ou linestring (1 vértice)

: Qualquer entidade recolhida que não se enquadre nesta estrutura de dados pode ser adicionada à mesma desde que exista a indicação expressa da sua descrição, layer name, tipo de entidade, e de 
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polyline ou linestring 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

bloco, cell ou linestring (1 vértice) 

indicação expressa da sua descrição, layer name, tipo de entidade, e de 
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)

 

1111----    Edifícios em geralEdifícios em geralEdifícios em geralEdifícios em geral 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Área de intervenção do Plano de Urbanização PREV_AREA_PURBANIZACAO

Área de intervenção do Plano de Pormenor PREV_AREA_PPORMENOR

Área de intervenção do Loteamento PREV_AREA_LOTEAMENTO

Polígono Máximo de Implantação PREV_POL_MAX_IMPLANT

Edificação a Reabilitar PREV_EDIF_REABILITAR

Edificação a Demolir PREV_EDIF_DEMOLIR

Alinhamento de Fachada PREV_ALINH_FACHADA

 

2222----Espaços de Cedência a Espaços de Cedência a Espaços de Cedência a Espaços de Cedência a Equipamentos Colectivos e Serviços PúblicosEquipamentos Colectivos e Serviços PúblicosEquipamentos Colectivos e Serviços PúblicosEquipamentos Colectivos e Serviços Públicos 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Administrativos PREV_EQUIP_ADMINISTRATIVO

Culturais e de Actividades de Tempo Livre PREV_EQUIP_CULTURA_OTL

Desporto PREV_EQUIP_DESPORTO

Escolares e de Formação Profissional PREV_EQUIP_ESCOLAR_FPROF

Saúde PREV_EQUIP_SAUDE

Segurança Social PREV_EQUIP_SEG_SOCIAL

Protecção Civil e Segurança Pública PREV_EQUIP_PCIVIL_SEG_PUB

Correios e Telecomunicações PREV_EQUIP_CTT_TELECOM

Outros Equipamentos/Serviços Públicos PREV_EQUIP_OUTROS
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Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes)CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DOS ELEMENTOS PREVISTOS/ESPECÍFICOS (não contemplados nos elementos existentes) 

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
PREV_AREA_PURBANIZACAO 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_AREA_PPORMENOR 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_AREA_LOTEAMENTO 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_POL_MAX_IMPLANT 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EDIF_REABILITAR 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EDIF_DEMOLIR 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_ALINH_FACHADA 

LINEAR polyline ou linestring

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
PREV_EQUIP_ADMINISTRATIVO 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_CULTURA_OTL 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_DESPORTO 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_ESCOLAR_FPROF 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_SAUDE 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_SEG_SOCIAL 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_PCIVIL_SEG_PUB 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_CTT_TELECOM 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_EQUIP_OUTROS 

AREA polyline ou linestring única fechada
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 
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3333----    TextosTextosTextosTextos 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Coordenadas Planimétricas * PREV_COORD_XY_TEXTO

Afastamentos PREV_AFASTAMENTO_TEXTO

áreas PREV_AREAS_TEXTO

Outros Elementos de projecto PREV_OUTROS_ELEM_TXT

 

* Associadas sempre ao Ponto Cotado como materialização do ponto de coordenadas X,Y, ou aos cantos da moldura

 

4444----    Servidões e Restrições de Utlidade PúblicaServidões e Restrições de Utlidade PúblicaServidões e Restrições de Utlidade PúblicaServidões e Restrições de Utlidade Pública 

Descrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidadeDescrição da entidade    

Limite de Servidão PREV_SERVIDAO_XXXXXXXXX *

Faixa de Protecção da Servidão PREV_FAIX_PROTEC_SERV_XXXXXXX *

Rede Ecológica Nacional PREV_REN

Rede Agrícola Nacional PREV_RAN

 

* onde se lê XXXXXXXX deverá ser identificada abreviadamente a servidão em causa

 

NOTA 1:NOTA 1:NOTA 1:NOTA 1: TODOS OS ELEMENTOS PREVISTOSELEMENTOS PREVISTOSELEMENTOS PREVISTOSELEMENTOS PREVISTOS QUE SE ENQUADREM NAS LAYERS DOS 

PREV_MURO_SUPORTE )    

                

NOTA 2:NOTA 2:NOTA 2:NOTA 2: TODOS OS ELEMENTOS PREVISTOSELEMENTOS PREVISTOSELEMENTOS PREVISTOSELEMENTOS PREVISTOS DEVERÃO APRESENTAR NO RESPECTIVO LAYERNAME O PREFIXO PREV

LOT_, EDIF_, DEMOL_, ALTUSO_, OUTOP_),LOT_, EDIF_, DEMOL_, ALTUSO_, OUTOP_),LOT_, EDIF_, DEMOL_, ALTUSO_, OUTOP_),LOT_, EDIF_, DEMOL_, ALTUSO_, OUTOP_), exemplo: PREV_LOT_EQUIP_DESPORTO 

                                                 

NOTA 3:NOTA 3:NOTA 3:NOTA 3: OS ELEMENTOS DE TIPO HATCHIPO HATCHIPO HATCHIPO HATCH SERÃO PERMITIDOS DESDE QUE APRESENTADOS EM LAYER SEPARADAS E

PREV_DEMOL_HATCH_EDIF_DEMOLIR    

                

NOTA 4:NOTA 4:NOTA 4:NOTA 4: TODOS OS ELEMENTOS ACTUALIZADOS OU COMPLETADOSELEMENTOS ACTUALIZADOS OU COMPLETADOSELEMENTOS ACTUALIZADOS OU COMPLETADOSELEMENTOS ACTUALIZADOS OU COMPLETADOS 

    

NOTA 5NOTA 5NOTA 5NOTA 5: QUALQUER ENTIDADE EXISTENTE OU PREVISTA QUE NÃO SE ENQUADRE NA ESTRUTURA DE DADOS ADOPTADA PODE SER ADICIONADA À MESMA DESD

DA SUA DESCRIÇÃO, LAYER NAME, TIPO DE ENTIDADE E ELEMENTO GRÁFICO 

 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Gabinete SIG 
Normas para a Informação 

Geográfica  
Data: 2010-02-

layer namelayer namelayer namelayer name    tipo de entidadetipo de entidadetipo de entidadetipo de entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
PREV_COORD_XY_TEXTO 

TEXTO Text (String única) 
PREV_AFASTAMENTO_TEXTO 

TEXTO Text (String única) 
PREV_AREAS_TEXTO 

TEXTO Text (String única) 
PREV_OUTROS_ELEM_TXT 

TEXTO Text (String única) 

* Associadas sempre ao Ponto Cotado como materialização do ponto de coordenadas X,Y, ou aos cantos da moldura 

layer namelayer namelayer namelayer name    tipotipotipotipo    de entidadede entidadede entidadede entidade    tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico
PREV_SERVIDAO_XXXXXXXXX * 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_FAIX_PROTEC_SERV_XXXXXXX * AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_REN 

AREA polyline ou linestring única fechada
PREV_RAN 

AREA polyline ou linestring única fechada

* onde se lê XXXXXXXX deverá ser identificada abreviadamente a servidão em causa 

QUE SE ENQUADREM NAS LAYERS DOS ELEMENTOS EXISTENTESELEMENTOS EXISTENTESELEMENTOS EXISTENTESELEMENTOS EXISTENTES DEVERÃO APRESENTAR NO RESPECTIVO LAYERNAME O PREFIXO PREV_, (exemplo: 

DEVERÃO APRESENTAR NO RESPECTIVO LAYERNAME O PREFIXO PREV_ ,ACRESCIDO DA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANISTICA 

exemplo: PREV_LOT_EQUIP_DESPORTO     

SERÃO PERMITIDOS DESDE QUE APRESENTADOS EM LAYER SEPARADAS E IDENTIFICADAS COM A ADIÇÃO DO PREFIXO HATCH_HATCH_HATCH_HATCH_

 DEVERÃO APRESENTAR NO RESPECTIVO LAYERNAME O PREFIXO ACTUAL_, (exemplo: ACTUAL_MURO_SUPORTE)

: QUALQUER ENTIDADE EXISTENTE OU PREVISTA QUE NÃO SE ENQUADRE NA ESTRUTURA DE DADOS ADOPTADA PODE SER ADICIONADA À MESMA DESDE QUE EXISTA A INDICAÇÃO EXPRESSA 

DA SUA DESCRIÇÃO, LAYER NAME, TIPO DE ENTIDADE E ELEMENTO GRÁFICO  
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tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

 

 

 

 

tipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráficotipo de elemento gráfico    

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

polyline ou linestring única fechada 

DEVERÃO APRESENTAR NO RESPECTIVO LAYERNAME O PREFIXO PREV_, (exemplo: 

_ ,ACRESCIDO DA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANISTICA (PU_, PP_, URB_, (PU_, PP_, URB_, (PU_, PP_, URB_, (PU_, PP_, URB_, 

HATCH_HATCH_HATCH_HATCH_, exemplo: 

DEVERÃO APRESENTAR NO RESPECTIVO LAYERNAME O PREFIXO ACTUAL_, (exemplo: ACTUAL_MURO_SUPORTE)    

E QUE EXISTA A INDICAÇÃO EXPRESSA 


