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Processo de Evolução … 
 

Até 
2011 

2012 

Mudança 
de 
Paradigma 

2014 

SIG como 
Ferramenta 
Cívica 

A partir de 
2016 

SIG como 
Sistema de 
Ínteração 
Municipal 

Próximos 

Passos 
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Processo 
 

 Elevado nº de solicitações dirigidas ao serviço SIG responsável pelo 

tratamento, actualização e disponibilização da totalidade da informação 

municipal; 

 Falta de servidor SIG dedicado com capacidade e software para 

disponibilização da informação via internet; 

 Partilha de informação em tempo útil muito condicionada; 

 Informação geográfica dispersa em vários serviços; 

 Nº reduzido de técnicos de SIG para a quantidade e complexidade dos 

pedidos. 

 

 

CONTEXTO  

PRÉ- GEOPORTAL 

SIG 

Decisores 

Munícipes 

Entidades 
Externas 
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Processo 

 Gestão da informação geográfica num único serviço, mas com a colaboração 

direta de outros serviços municipais; 

 Reorganização e centralização da informação geográfica num servidor SIG 

dedicado; 

 Contrato ELA (Licenciamento Global para as Autarquias) com a ESRI: 

 Disponibilização de informação geográfica a um número ilimitado de 

utilizadores; 

 Desenvolvimento de sites para utilização interna das várias unidades 

orgânicas, permitindo a consulta, pesquisa e edição de dados; 

 Acessibilidade da informação ao exterior – desenvolvimento de sites a 

divulgar na internet, para apoio aos munícipes, colaboradores e entidades 

externas; 

 Nº reduzido de técnicos de SIG. 

 

 

 

 

CONTEXTO  

GEOPORTAL 
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Processo 

Utilizadores Interno e Externos 

 

Desktop | Web | Mobile 
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Processo  
 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 

• Estabelecer regras e procedimentos para 
dados a criar e/ou importar 

• Restruturação da informação 

• Integração de dados de outros projetos 

• Formação periódica - em sala, até 12 
utilizadores por sessão 

• Documentação acessível através das 
aplicações internas 
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Geoportal 
 



12 

Geoportal 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 
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Geoportal 
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Geoportal 
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Geoportal 
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Geoportal 
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Geoportal 
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Geoportal 
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Geoportal 
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Geoportal 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 



21 

Geoportal 
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Geoportal 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 
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Geoportal 
 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 
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Geoportal 
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Geoportal 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 



26 

Geoportal 
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Geoportal 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 
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Geoportal 

Consolidação dos 

Dados 

Independência do 

Utilizador 
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Próximos passos  
 

Integração SIG 3D 

 

 
3D GIS: Leiria City Model 
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Próximos passos 
Informação Geográfica Voluntária 
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Próximos passos 
 

 

 

 Alargar a ligação a bases de dados internas  

 

 Integração de realidade aumentada – desenvolvimento de 
projetos em cooperação com o Instituto Politécnico de Leiria 
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Obrigada! 

lgoncalves@cm-leiria.pt 

sbernardino@cm-leiria.pt 

luis@cm-leiria.pt 



Câmara Municipal de Vale de Cambra 

Ana Catarina Pinheiro 
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Informação Geográfica em Vale de Cambra / SNIG 

INSPIRE 
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Nacional 

2004 

Editor 
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2001 
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2010 
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SNIG 

2004 

Certificação 
da 

Qualidade 

2010 

IDE 
OpenSource 

ETRS89 
Atualização 
Metadados 

2018 



Da Informação Geográfica Local à Infraestrutura 
Nacional 



Da Informação Geográfica Local à Infraestrutura 
Nacional 

Integração, Desenvolvimento, Sustentabilidade e 
Inovação Permanente 

o Futuro dos SIG's nas Autarquias 



Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 
Lafões 

Nuno Martinho 
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Portal de SIG Supramunicipal 
SIG Viseu Dão Lafões 

 

ENiiG 2018 
Coimbra, 12 dezembro 



✓Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 
Lafões (direito público) ao abrigo da lei 
75/2013 
 

✓Criada em finais de 2007 
 

✓14 municípios da NUT III Dão Lafões 
 

✓Contratualização com o PO MaisCentro para 
gestão de 73 M€ FEDER 
 

✓Planeamento e gestão da estratégia de 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental do território (RUCI, SAMA, E3DL, 
Ecopista, …) 
 

✓Exercício das competências transferidas pela 
administração central e delegadas pelos 
municípios 

A CIM Viseu Dão Lafões 



✓Reunir informação e o conhecimento sobre o território. 

✓Suportar as políticas de ordenamento, o planeamento 

estratégico, e suportar a tomada de decisão. 

✓Concentrar todos os Serviços SIG Online num só portal 

(local ou Cloud), como forma de facilitar e otimizar o 

acesso à informação geográfica.  

✓Integrar e uniformizar a informação temática detida 

pelos municípios.  

✓Adotar tecnologias open-source nas ferramentas de SIG. 

✓Reduzir os custos e melhorar a eficiência operacional. 

Projeto SIG Supramunicipal - Objetivos 



Projeto SIG Supramunicipal - Estrutura 

Cartografia digital, oficial e homologada 
1/2k/10k/25k 

Cartografia Temática 
Planos de Ordenamento, ICNF, APA, ANPC, IP, DGT, etc. 

Ferramentas Supramunicipais de Análise e Simulação  
Sistema de Gestão de Pavimentos, Plataforma de Ação Social, Plataforma de 

Emergência e Proteção Civil. 

Infraestrutura de dados espaciais (IDE) 
Equipamentos Desportivos, Escolas, Mobilidade, Património, Atividades Económicas, 

Ambiente, Ação Social,  



Projeto SIG Supramunicipal – Soluções Verticais 

Plataforma de Emergência e Proteção Civil 

✓Plataforma de monitorização e de gestão de ocorrências de proteção civil. Integração 

com o PROCIV. 

✓Dispõe de capacidades de simulação e de análise preditiva. 

✓Incorpora conhecimento desenvolvido com base em estudos especializados. (Impacto 

das Alterações Climáticas, Cartas de Risco Municipais, Grandes Incêndios da Região).  

✓Recolha de dados, em tempo real, das estações meteorológicas e hidrométricas 

existentes no território – 13 estações CIM e 3 estações IPMA. 

✓Integração dos dados, em tempo real, das redes de sensores existentes no território 

(IPMA, APA, ANPC, IP, etc.). 

✓Acede e consome a base de dados espaciais existente no SIG Supramunicipal.  

✓Base de dados de meios e recursos de proteção civil. 

✓Videovigilância (em estudo). 



Projeto SIG Supramunicipal – Soluções Verticais 

Centro de Competências de Gestão de Vias 

✓Suporte à definição de estratégias sustentadas de aplicação de recursos financeiros na 

conservação e reabilitação das redes viárias municipais. 

✓Plataforma de gestão da conservação dos pavimentos das estradas nacionais 

desclassificadas, estradas e caminhos municipais. 

✓Recolha de dados, em tempo real e com precisão GPS, das degradações e 

patologias superficiais observadas nos pavimentos. 

✓Integra informação recolhida, diretamente e em tempo-real, na Plataforma de SIG 

Supramunicipal, fornecendo uma visão global e uniforme do estado de conservação das 

vias. 

✓Capacidade de avaliação da qualidade dos pavimentos, segundo o modelo das 

Infraestruturas de Portugal (SGPav). 

✓Recolha de dados, em tempo real e com precisão GPS, das degradações e patologias 

superficiais observadas nos pavimentos. 

✓Integração dos dados recolhidos com o histórico do comportamento, tráfego e 

evolução do estado dos pavimentos. 



Projeto SIG Supramunicipal - Governança 

✓Gestor de Projeto da CIM Viseu Dão Lafões (equipa de 

projeto) 

✓Interlocutor do Município, ligação aos Núcleos SIG 

Municipais (politico e técnico) 

✓Interlocutor do Fornecedor 

 

✓Formação nas ferramentas de base (Qgis, PostGres) 

✓Partilha de experiência e conhecimento sobre temas 

específicos 

✓Acompanhamento onsite na fase inicial.  Apoio e suporte 

remoto durante todo o projeto. 

 

✓Reuniões periódicas para steering do projeto. 

✓Participação e envolvimento direto no desenvolvimento da 

plataforma.  

✓Apoio permanente da parte dos fornecedores. 

✓Cronograma de projeto conjunto, com objetivos e 

milestones comuns. 

 

Constituição 

das Equipas 

Municipais 

Gestão do 

Projeto 

Capacitação 

das Equipas 

Municipais 



Viseu Dão Lafões. Apaixone-se! 

Obrigado! 


