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Previsto na legislação nacional, nomeadamente na Lei de Bases Gerais da Política Pública
de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014) e no Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial ‐ RJIGT (Decreto‐Lei n.º 80/2015)
É um sistema de informação oficial, de âmbito nacional, desenvolvido e gerido pela
Di ã G l do
Direção‐Geral
d Território
T itó i (DGT),
(DGT) e partilhado
tilh d em rede
d pelas
l entidades
tid d públicas
úbli
com
responsabilidade na gestão territorial
Presta um serviço público de informação sobre o território nacional e o estado do seu
ordenamento e serve finalidades de acompanhamento e avaliação da política de
ordenamento do território e do urbanismo
É suportado em tecnologias Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e de Infraestruturas
de Dados Espaciais (IDE), segue a Diretiva INSPIRE e as normas internacionais

Objetivos principais
Facilitar o acompanhamento e a avaliação regular das Políticas Públicas de Ordenamento do
Território
e do Urbanismo (OT/U) e das Políticas Sectoriais com impacte na organização do
CADASTRO
território
GEODESIA E
Melhorar o acesso àCARTOGRAFIA
informação sobre Ordenamento do Território e Urbanismo e sobre as
práticas
ái
d gestão
de
ã territorial
i i l nos âmbitos
â bi nacional,
i
l regional,
i
l local
l l e internacional
i
i
l
Permitir o acesso, a partilha e o cruzamento de informação com outras entidades, nacionais
e internacionais, interessadas no OT/U
/
Apoiar o funcionamento da DGT, dinamizando o seu relacionamento com o exterior (outras
entidades e público em geral)
Concretizar os objetivos do Governo Eletrónico, criando condições para o exercício mais
efetivo dos direitos de cidadania

Utilizadores principais

Desafios
Ser uma referência em matéria de Ordenamento do Território e Urbanismo:
9 Permitindo o “acesso na hora” do cidadão aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT)
( )
em vigor, designadamente peças gráficas e peças escritas
Um contributo para a eficiência e eficácia dos serviços:
9 Eliminando os tempos de circulação dos processos físicos entre entidades e os encargos
financeiros dos processos em suporte analógico (papel)
Um exemplo de boas práticas de modernização administrativa, através:
9 Desmaterialização dos IGT (peças escritas e peças gráficas)
Uma referência nacional e internacional ao nível da aplicação de boas práticas suportadas
em tecnologias IDE, através:
9 Cumprimento
das
iniciativas
no âmbito
europeu e internacional
à
C
i
d
i i i i
â bi
i
i
l dirigidas
di i id
harmonização da informação geográfica e à criação de infraestruturas de dados
espaciais (INSPIRE, OGC, ISO)

CUP

Licenciamento
Zero

Endereço: http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/

Plataformas
PCGT ‐ Plataforma Colaborativa da Gestão Territorial

‐ Medida SIMPLEX 2016+

CADASTRO

Plataforma para os procedimentos
de gestão territorial em curso (decisão de elaboração de
GEODESIA E
IGT, publicitação de consulta
pública, etc)
CARTOGRAFIA
Plataforma eletrónica oficial, de âmbito nacional, desenvolvida pela DGT, em cumprimento
do estabelecido no Regime
g
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
É partilhada em rede entre a DGT, as CCDR, as CM e outras entidades públicas
Compreende uma área pública, acessível aos cidadãos, e uma área reservada, apenas
acessível aos membros acreditados da Rede PCGT
Permite o acesso instantâneo e seguro a informação cuja compilação atualmente demora
semanas a meses
O acesso à PCGT já está disponível desde o dia 1 de julho de 2017, no sítio de internet da
DGT, ficando integrados todos os procedimentos cuja deliberação de início seja publicada
em DR após essa data

Plataformas
PCGT/PEC Æ Procedimentos Em Curso
CADASTRO
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Plataforma para os procedimentos de gestão
territorial em curso, publicados em DR antes
de 1 de jjulho de 2017
Permite a consulta sobre o estado dos
referidos procedimentos às entidades
públicas e ao cidadão

Plataformas
SSAIGT ‐ Sistema de Submissão Automática para Publicação e Depósito de Instrumentos de
Gestão Territorial
CADASTRO
GEODESIA E
Permite o envio simultâneo
dos IGT s aprovados, da Carta da REN e dos atos de elaboração
CARTOGRAFIA

de programas e planos à
9 INCM,
INCM para publicação
bli ã em Diário
Diá i da
d República
R úbli
9 DGT, para depósito
possibilitando a desmaterialização de procedimentos e assegurando, simultaneamente, a
sua coordenação e fiabilidade
Possibilita a disponibilização gráfica das peças gráficas dos IGT e da Carta da REN no Diário
da República,
República através de um link do SNIT
Plataforma entrou em funcionamento em 1 de julho de 2011 (Decreto‐Lei n.º 2/2011, de 6
de janeiro, e regulamentado através da Portaria n.º 245/2011, de 22 de junho, e da Portaria
n.º 343/2016, de 30 de dezembro)

CADASTRO
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

CADASTRO
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Município

Publicação
bliCADASTRO
ã IGT antes d
da
SSAIGT DR/INCMGEODESIA E
CARTOGRAFIA
Dificuldade de visualização das
peças gráficas

P bli ã IGT depois
Publicação
d
i d
da SSAIGT /INCM
http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Planta_de_Ordenamento_33497_1.jpg

IMPACTOS das Plataformas
9 Passou a permitir o “acesso
acesso na hora
hora” do cidadão aos Instrumentos de Gestão Territorial em
vigor, designadamente peças gráficas e peças escritas, bem como à Carta da REN
9 Eliminou
os tempos de circulação dos processos físicos entre entidades e reduziu os
CADASTRO
encargos financeiros
com aE circulação dos processos em suporte analógico (papel),
(papel)
GEODESIA
possibilitando a consulta
imediata do estado de cada procedimento de gestão territorial
CARTOGRAFIA
em curso
9 Permite uma legibilidade e fiabilidade das peças gráficas publicadas em DR
Situação atual
Produção

Plataformas

Tempos

5 a 10 dias úteis

Informação Territorial

Instrumentos de Gestão
Territorial
definidos no RJIGT e depositados na DGT
GEODESIA
E
CARTOGRAFIA

Outros
dados disponibilizados
CADASTRO

GEODESIA
SRUP ‐ Servidões e Restrições
deE Utilidade Pública
Carta da REN – ReservaCARTOGRAFIA
Ecológica Nacional
G EQUIP ‐ Equipamentos
GeoEQUIP
E i
t Públicos
Públi

2 formas de acesso aos
Acesso Simples
Acesso Avançado / GeoPortal

:

CUP ‐ Carta de Unidades de Paisagem
CRUS ‐ Carta do Regime de Uso do Solo

Informação Territorial
htt //
d t it i t/ i t
d i f
/ it/i t
i
it /
http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/igt_em_vigor__snit_/
acesso_simples/ GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Defina na Pesquisa:
1 ‐ Região

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

2 ‐ Concelho
3 ‐ Tipo de plano
4 ‐ Faça Procurar

Permite aceder a:
9 Dinâmica do IGT
9 Publicação em DR
9 Peças gráficas

Exemplo: Plano de Pormenor da Quinta dos Almostéis
Para verificar
P
ifi
todas
d
as peças
GEODESIA
gráficas fundamentais
em Evigor ‐
CARTOGRAFIA
aceda a VER PLANTAS

Informação Territorial
GeoPortal IDE/SNIT: http://portalsnit.dgterritorio.pt/portalsdisnit/
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Pesquisa de Conteúdos
Tipo de IGT
Carta da REN
CRUS
CUP
SRUP
GeoEQUIP

Plataforma GeoPortal IDE/SNIT instituída por:
GEODESIA E
pesquisa
de metadados,
CARTOGRAFIA

9 Módulo de
compatível com as normas OGC (OGC CS‐
2 0) e regras de implementação INSPIRE
W 2.0)
9 Módulo de visualização de informação territorial e de pesquisa de
localizações, baseadas em Location Services e WFS‐Gazetter
9 Permite a transformação de coordenadas online por utilização do WCTS (Web
Coordinate Transformation Service) e INSPIRE WPS‐CT (Web Processing Service
– Coordinate Transform)
9 Visualização dos serviços WMS sem qualquer restrição e acesso aos serviços
WFS p
por utilizadores acreditados
9 Permite ligação a diferentes tipos de serviços Web, conformes com as normas
e orientações OGC, por indicação do respetivo URL de acesso ou por seleção
d uma lista
de
l
pré‐definida
éd f d

IGT em vigor e depositados:
GEODESIA E

9 Regulamento CARTOGRAFIA
9 Dinâmica
9 Peças gráficas (matricial)
9 Metadados
9 CRUS (vetorial)
9 Serviços Web (WMS, WFS)

Carta da REN
9 Peças gráficas (matricial)
9 Metadados
9 Serviços Web (WMS)

Interface GeoPortal IDE/SNIT
Pesquisa de Conteúdos
Nacional / Regional / Municipal / Outros / Todos
Tipo de IGT / Outros (inclui a Carta da REN)
Região
Município (incluindo ou não os respetivos limítrofes)
Conteúdo do Mapa
Temas / Categorias
Mapas pré‐configurados: CRUS / CAOP / Ortos 2010 / Carta de Portugal
Continental
i
l 1:500 000 / Bing
i Maps
Análise
Configurações
Sistema de Coordenadas
Di
Dimensões
õ do
d ecrãã

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Pesquisa de conteúdos
Pesquisa /
M
/A
dit ã
Mapa
Acreditação
Visualizador
/ Área Reservada GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Ferramentas
de Navegação

Painel de
Pesquisa

Lista de
Resultados

Mapa

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Pesquisa de conteúdos

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Pesquisa simples

Pesquisa por Planos pode
definir:
•
•
•
•

Âmbito
Tipo
Região
Município

Ao definir esta pesquisa, a
pesquisa simples fica sem efeito

Resultados da Pesquisa

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Pesquisa de conteúdos
Resultados – âmbito METADADOS
1

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

3

5

7

9

2
4

1 – Tipo de registo (Série, dataset ou serviço)
metadados Permite consultar a ficha de metadados
2 – Título do registo de metadados.

3 – Adicionar serviço ao mapa
4 – Remover serviço do mapa
5 – Mostrar enquadramento do registo no mapa
6 – Remover enquadramento do registo no mapa
7 – Consultar regulamento do registo
8 – Consultar dinâmica do registo
9 – Adicionar à lista de serviços de acreditação (aplicável apenas à área interna SNIT)

6

8

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Visualizador
Barras de
Ferramentas

Painéis
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Legenda

Mapa

Janela de
dados

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Visualizador
Estrutura de Mapas
GEODESIA E
da Legenda
CARTOGRAFIA

Área de mapa:
• Ambiente de Ortofotos
• CAOP (Concelhos e Freguesias)
• PDM - PORTO (Limite e Planta de
Ordenamento - 01 - Qualificação do Solo)

Visualizador
em ambiente
de Ortofotos
Escala de visualização

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Visualizador
3
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

1

4

2

1 – Minimizar / Maximizar os elementos do Plano
2 – Elementos do Plano

5

3 – Categorias dos mapas
4 – Seta de acesso ao Menu
5 – SubMenu SNIT - acesso a:
 Legendas das peças gráficas
 Regulamento do Plano
 Dinâmica
 Metadados das peças gráficas

6 – Ambiente de Mapa
(Planta selecionada do PDM - PORTO com
transparência de 50% sobreposta aos Ortofotos)

6

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Visualizador
Escala de visualização
ç
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Área de mapa:
• Ambiente de Ortofotos
• PDM - PORTO (Limite e Planta de
Ordenamento - 01 - Qualificação do Solo,
com transparência de 50%)

Legenda da Planta –
acesso via Menu SNIT

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Análise
Disponíveis
i
í i através
é do
d serviço
i WebMap
b
Publisher
bli h Service
i (WMPS)
(
)
GEODESIAatravés
E
Pesquisas definidas
do comando GeoMediaWebMapPublisher
Administrator CARTOGRAFIA
Resultados visíveis no mapa
Podem ser aplicados estilos a cada execução da pesquisa
Resultados disponíveis na janela de dados (alfanuméricos)
Resultados alfanuméricos podem ser exportados para CSV

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Configurações

Sistemas de Coordenadas
¾ Conversão automática de coordenadas
GEODESIA E
CARTOGRAFIA
SNIT
disponibilizados

¾ Serviços Web
seguintes
i t sistemas
it
de
d referência:
f ê i

nos

o PT‐TM06/ETRS89 (EPSG 3763)
o Geográficas/WGS84 (EPSG 4326)
o Geográficas/ETRS89 (EPSG 4258)
y
Datum 73 ((EPSG 27493))
o Hayford‐Gauss
o Hayford‐Gauss Datum Lisboa (EPSG 20791)
o Hayford‐Gauss Datum Lisboa Militar (EPSG 20790)
o Visualização Bing Maps, Google Maps e Google Earth
(EPSG 3785 e EPSG 3857)

¾ É possível adicionar sistemas de coordenadas

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Navegação no Mapa

Através do

GEODESIA E
CARTOGRAFIA
Navegador

– Barra de deslocamento de escala dinâmica
g ç ((Compass
p
Navigation)
g
)
– Roda de navegação
– Aproximar (Zoom In)
– Afastar (Zoom Out)
– Enquadrar por área (Zoom by Rectangle)
– Enquadrar mapa Inicial (Fit All)
– Ver
V mapa anterior
t i (Previous
(P i
M View)
Map
Vi )
– Ver mapa seguinte (Next Map View)

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Barra de Ferramentas Gerais

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

 Gera ficheiro PDF da planta que estiver a consultar
(Zoom de acordo com a visualização no mapa)

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Barra de Ferramentas dos Serviços

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

 Possibilita que sejam adicionados ao mapa outros dados, disponibilizados através de
serviços Web

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Barra de Ferramentas dos Serviços
Serviço WMS de Informação Geodésica
GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Interface GeoPortal IDE/SNIT: Barra de Enquadramento

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Permite centrar o mapa num enquadramento predefinido
Atualiza o sistema de coordenadas do mapa para os sistemas locais

Plataformas
AH – Arquivo
q
Histórico
O AHCADASTRO
reúne e disponibiliza um conjunto de informação essencial para o estudo e a
GEODESIA E
Portugal
compreensão da história
do ordenamento do território e do urbanismo em Portugal,
CARTOGRAFIA
designadamente plantas originais de planos territoriais, fotografias aéreas e um número
significativo de documentos escritos relacionados com a elaboração e aprovação dos planos

Plataformas
CUP – Carta de Unidades de Paisagem
CADASTRO

Produto de informação
territorial
oficial,
GEODESIA
E
de âmbito nacional,
que caracteriza a
CARTOGRAFIA
Paisagem em Portugal Continental através
da identificação de 128 unidades de
paisagem, associadas em 22 grupos
Produzida à escala 1:250.000, foi elaborada
com base em fatores físicos como a
geologia, a geomorfologia, os solos e o
clima
Acessível através de serviços Web

CUP

Plataformas
CRUS – Carta do Regime de Uso do Solo
CADASTRO

Produto de informação
territorial
oficial,
GEODESIA
E
de âmbito nacional,CARTOGRAFIA
produzida pela DGT,
baseada nos Planos Diretores Municipais
(PDM) em vigor, numa tentativa de
uniformização das diversas classes dos usos
do solo ao nível de Portugal Continental
Acessível através de serviços Web

Plataformas
SRUP ‐ Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Plataforma em rede para registo e disponibilização das áreas
de servidões e restrições de utilidade pública
E
Visa a delimitaçãoGEODESIA
georreferenciada
de cada uma das
CARTOGRAFIA
servidões e restrições
em vigor, associando à sua expressão
cartográfica a descrição das normas habilitantes e demais
atributos de caracterização

Informação recolhida desde 1997, referente a 72 tipos de
servidões
Possui página Web para consulta simples das SRUP:
http://www.dgterritorio.pt/sistemas_de_informacao/snit/srup/
Dados disponibilizados via WMS, WFS e WMPS

Plataformas
GeoEQUIP – Equipamentos Públicos
CADASTRO

Sistema para o acompanhamento
e avaliação das
GEODESIA E
políticas públicas,CARTOGRAFIA
no que respeita à
racionalização da dotação territorial de
equipamentos
q p
coletivos
Visa a delimitação georreferenciada das
edificações e áreas de solo afetas à satisfação das
necessidades
id d coletivas
l ti
d cidadãos
dos
id dã e referentes
f
t
aos equipamentos públicos
Plataforma
em
rede
para
disponibilização, permitindo a
informação

registo
e
partilha de

Dados disponibilizados via WMS,
WMS WFS e WMPS

Planta de Localização
LICENCIAMENTO ZERO

Li
Licenciamento
i
t
Zero

GEODESIA E
CARTOGRAFIA

Decreto
Lei n.º
n º 169/2012,
169/2012 de 1 de agosto ‐
CADASTRO
âmbito do Sistema da
GEODESIA
Industria
E Responsável (SIR)
CARTOGRAFIA

Disponibilização
p
ç
de
uma
ferramenta
de
georreferenciação das áreas, a qual permite ao
requerente obter a planta de localização para a
instrução
ç do p
procedimento
Ferramenta disponível em:
http://portalsnit.dgterritorio.pt/LicenciamentoZero/LicenciamentoZero.aspx

Li
Licenciamento
i
t
Zero

Planta de Localização
GEODESIA
E
LICENCIAMENTO
ZERO
CARTOGRAFIA

CADASTRO

Sem necessidade deGEODESIA
instalação
E de qualquer tipo
CARTOGRAFIA
de software SIG por parte
do utilizador
Funciona a partir de um browser de internet
Local pesquisável por município e localidade
Ferramenta para demarcar a área sobre ortofoto
ou Google Maps (dependente da escala)
Obtenção da planta de localização em ficheiro PDF
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